KONFERENCE
A AKTIVITY GEOGRAFŮ

XXIII. sjezd České geograﬁcké společnosti v Praze 2014

23. sjezd naší společnosti se uskuteční v příštím roce 2014 na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze v termínu 26.–29. 8. 2014. Pořadatelem
sjezdu je Pražská-středočeská pobočka ČGS. 23. sjezd ČGS se bude konat v roce
120. výročí založení České geograﬁcké společnosti (1894). Naším záměrem je
v roce tohoto významného výročí uspořádat společný sjezd České geograﬁcké
společnosti a Slovenské geograﬁcké společnosti. Pokud se podaří tento náš záměr realizovat, budeme mít po více než 20 letech opět možnost se na vrcholném
jednání naší odborné společnosti setkat se slovenskými kolegy.
Kromě vědeckého programu budeme na sjezdu rovněž řešit důležité organizační 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 společnosti. Pevně věříme, že je účast na největší profesní geograﬁcké akci v Česku
obohatí a ukáže smysl hlásit se k institucionalizované identitě geografa.
Další podrobnosti, cirkulář ke konferenci aj. budou v průběhu letošního roku
zveřejňovány na internetových stránkách ČGS (www.geography.cz), prostřednictvím e-mailu členů ČGS a v časopise Informace ČGS.
Vít Jančák, předseda Pražské-středočeské pobočky ČGS
a předseda organizačního výboru XXIII. sjezdu ČGS
Dana Fialová, tajemnice HV ČGS

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

Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity
Karlovy, Výzkumné centrum historické geograﬁe a Centrum výzkumu geograﬁe volného času katedry sociální geograﬁe a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze si pod patronací Pražské-středočeské
pobočky ČGS dovolují pozvat všechny zájemce o problematiku rekreace na
workshop Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst
v 19.–21. století.
Setkání napříč jednotlivými vědními obory se uskuteční ve čtvrtek 30. května
2013 v budově PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2. Cílem workshopu je vést
otevřenou mezioborovou diskuzi mezi historiky, geografy, architekty, etnology,
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antropology, sociology, ekology a dalšími specialisty o fenoménu villegiatur a rekreace obecně v okolí industriálních měst v 19.–21. století, která by vyústila
v tematickou monograﬁi. Přihlášení své aktivní účasti se zasláním anotace
příspěvku (rozsah 300–500 znaků) zašlete na adresu rekreace.workshop@
gmail.com do 30. 4. 2013. Účast bez prezentace pak do 20. 5. 2013. Aktuality
můžete sledovat na http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/geovoc/index.php?scn=7.
Václav Matoušek, Dana Fialová

Seminář Venkov 2013

Ve středu 6. 2. 2013 se v Praze konal další ročník semináře Výzkumného centra RURAL s názvem Venkov 2013. Hlavní tematické zaměření semináře bylo
vzhledem k postupu přípravy programových dokumentů pro čerpání evropských fondů předem dané. Seminář se soustředil na postup přípravy a tematické zaměření Programu rozvoje venkova na programovací období 2014–2020.
Seminář zahájila zástupkyně veřejného ochránce práv, tedy zástupkyně ombudsmana, paní Jitka Seitlová, která vyhodnotila změny a dopady organizace
státní správy na venkov a upozornila na typické problémy překračování zákonů
při výkonu některých činností. V druhém vystoupení ředitel odboru regionální
politiky Josef Postránecký vysvětlil a představil Strategii regionálního rozvoje
ČR, která je nyní v závěrečné fázi projednávání. Strategie nejen analyticky
hodnotí prostorový vývoj v Česku, ale také nabízí typologii území z hlediska
rozvojového potenciálu a navrhuje konkrétní opatření pro budoucí období. Nástin Programu rozvoje venkova pro další programové období uvedla vedoucí
pracovní skupiny pro přípravu PRV Marie Trantinová. Ve svém vystoupení
velmi pečlivě argumentovala důvody zařazení nebo naopak vyřazení některých
priorit v rámci nového programu pro rozvoj venkova a zdůvodnila tematické
zaměření programu. Na ni navázal Radim Perlín, který se zaměřil na vymezení
venkovských obcí pro potřeby Programu rozvoje venkova na příští programovací
období. V rámci tohoto programu budou podporovány venkovské obce do populační velikosti 3 000 obyvatel, které leží ve stabilizovaném nebo periferním území podle Strategie regionálního rozvoje Česka. Na tematiku vymezení území
navázala dále Hana Bednářová, která se zaměřila na nový způsob vymezování
území prostřednictvím pevné sítě gridů o rozměrem 1 × 1 km.
Po polední přestávce jako první vystoupil Stanislav Polčák, poslanec Parlamentu ČR, který přednesl svůj pohled na důsledky přijatého rozpočtového
určení daní, na efektivitu správy na venkově a na přípravu České republiky na
nové programovací období. Jeho vystoupení vyvolalo celou řadu dalších dotazů,
které směřovaly i k dalším obecnějším tématům. Vystoupení Jiřího Hrabáka
bylo zaměřeno na postupné změny vnímání konceptu multifunkcionality, a to
včetně sledování důsledků uplatňování tohoto konceptu nejen v českém, ale
i v evropském prostoru. Ivan Bičík se zaměřil na typologii území založenou na
sledování historické proměny využití zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích. Závěrečné vystoupení Jana Binka ze společnosti GaREP pak bylo
věnováno metodické podpoře obcí při přípravě jejich strategických dokumentů.
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Celé jednání navštívilo více než 75 účastníků, kteří se do vymezené přednáškové místnosti téměř ani nevešli. V závěru pořadatelé z Výzkumného centra
RURAL představili novou webovou stránku http://rural.cz, která si klade za cíl
především shromažďovat data a výsledky výzkumu tohoto výzkumného centra.
Zde jsou k nahlédnutí a případnému stažení jednotlivé představené prezentace.
Radim Perlín

Sympozium GIS Ostrava 2013

Ve dnech 21.–23. ledna 2013 proběhlo v prostorách Nové auly VŠB – Technické
univerzity Ostrava již 10. Sympozium GIS Ostrava. Je to již tradice scházet se
na konci ledna v Ostravě, která spadá do roku 1994, kdy byl uspořádán první
seminář s názvem GIS – Nová informační technologie. Za tu dobu se Sympozium vyvinulo do jedné z největších akcí v oblasti geoinformatiky a geograﬁe
v České republice i na Slovensku, které se pravidelně účastní více než 200
účastníků. Tento rok tomu nebyl výjimkou.
Také letos byly v rámci Sympozia uspořádány dvě paralelně běžící konference. Česká konference nazvaná Geoinformatika pro společnost nabídla vedle
tradičních témat také prostor pro nové aktuální výzvy a problémy, zejména ve
vazbě na městské prostředí a možnosti využití geoinformačních technologií při
monitorování, modelování, hodnocení a vizualizaci stavu a vývoje měst. Anglická konference byla nazvaná Geoinformatics for City Transformations a jejím
hlavním cílem bylo poskytnout prostor pro představení nových a aktuálních
metod, problémů a výzev v geoinformatice, které nacházejí uplatnění v různých
oblastech probíhající transformace měst. Současně tak byl nabídnut prostor pro
diskuzi zástupcům geoinformatiky, urbánním geografům, městským plánovačům a dalších zainteresovaných oborů. Záštitu nad Sympoziem GIS Ostrava
pro tento rok převzali Association of Geographic Information Laboratories
for Europe (AGILE), International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing (ISPRS), European Spatial Data Research Organisation (EuroSDR),
Česká i Slovenská asociace pro geoinformace (CAGI a SAGI), hejtman Moravskoslezského kraje, primátor statutárního města Ostrava Ing. Petr Kajnar,
rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ivo Vondrák a děkan Hornicko-geologické fakulty
prof. Vladimír Slivka, dr. h. c.
Po slavnostním zahájení, kterého se za organizátory ujal doc. Jiří Horák
a prorektor pro vědu a výzkum prof. Bohumír Strnadel, následovaly příspěvky
klíčových řečníků. Považujeme za obrovský úspěch, že se nám podařilo pozvat
velmi významné zahraniční hosty. Autorem prvního klíčového příspěvku byl
prof. Paul Longley z University College London, který ve své prezentaci s názvem Twelve years of Geographic Information Systems and Science hovořil
o vývoji geoinformatiky a o využití moderních zdrojů prostorových dat. Druhým
klíčovým řečníkem byl prof. Dieter Fritsch z Universität Stuttgart, který hovořil o automatizovaném vytváření detailních 3D modelů měst. Geograﬁckou část
konference zaštiťoval dr. Kiril Stanilov z Cambridge University, jehož příspěvek
se zabýval výzvami, kterým musí čelit města z centrální a východní Evropy
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na počátku 21. století. Po ukončení úvodní sekce klíčových příspěvků se česká
konference zabývala tématy zapojení geoinformatiky ve veřejné správě. V rámci
anglické konference byly předneseny příspěvky z oblastí Distances in the City
a Data in the City.
Druhý den byl celý vyplněn přednáškami, které probíhaly ve třech paralelních sekcích. Témata české konference se týkala aplikací geoinformačních
technologií v operačním a krizovém řízení, v dopravě, při studiu sociálních jevů
ve městech, v zemědělství a lesnictví. Celá řada příspěvků se týkala také zdrojů
dat a využití dálkového průzkumu Země pro město. Dále zazněly prezentace
zaměřené na aktuální kroky při implementaci směrnice INSPIRE a o vývoji
GIS aplikací. V rámci anglické konference zazněly příspěvky zařazené do sekcí
Development of the City, Divergence in the City a Spatial Processing for the
City. Kromě velmi zajímavých prezentací byly realizovány také odborné semináře. Dopolední seminář vedl prof. Dieter Fritsch a věnoval se novinkám v oblasti
pozemního laser scanningu. Po posterové sekci následoval odpolední seminář
dr. Kirila Stanilova, který se zaměřil na sledování růstu měst. Poslední úterní
seminář s názvem A Name is a Statement vedl prof. Paul Longley a prezentoval
výsledky zajímavé studie o prostorové distribuci příjmení obyvatel nejen ve
Velké Británii. Celý den pak byl ukončen vyhlášením soutěže o nejlepší postery,
které byly oceněny krásnými cenami v podobě tabletu a GPS navigace.
Třetí den by ve znamení přednášek z oblasti vývoje GIS aplikací, dále pak
zajímavé exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra, komentovaná
vyhlídková cesta Ostravou a také seminář, který vedl další zahraniční host
dr. James Cheshire z University College London, který prezentoval velmi
zajímavé možnosti mapování a analyzování pohybů obyvatel v Londýně. Ve
13 hodin následovalo slavnostní ukončení Sympozia doplněné o pozvání na další
ročník Sympozia GIS Ostrava 2014.
Pokud se podíváme na Sympozium GIS Ostrava 2013 v číslech, tak se ho
zúčastnilo více než 210 účastníků z 18 států světa. Během tří dnů zaznělo
celkem 72 referátů, bylo zorganizováno 6 odborných seminářů, prezentováno
celkem 21 posterů a realizovány 3 exkurze. Nejen z těchto čísel, ale také z ohlasů účastníků Sympozia lze považovat tento ročník za velice úspěšný. Pokud
jste se nemohli zúčastnit, navštivte alespoň webové stránky Sympozia, kde je
již vystaven sborník se všemi příspěvky a také fotogalerie z celé akce (http://
gis.vsb.cz/gis2013/). Na závěr mi dovolte vás pozvat na další ročník Sympozia
a spojte si tak konec ledna s pobytem v Ostravě – na viděnou v lednu 2014.
Igor Ivan

Český venkov a turismus v novém tisíciletí

Český venkov a turismus v novém tisíciletí je název workshopu, který se
uskutečnil 8. 11. 2013 v Praze na Albertově a poskytl příležitost ke komunikaci mezi sociálními geografy a sociálními antropology. Ti spojili své síly
při řešení projektu „Holandské vesničky v Čechách: nová forma turismu na
počátku 21. století“, podpořeného grantovým projektem GA ČR. Podrobnosti
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o projektu, včetně prezentací z workshopu představujícího teoretický rámec
a první výsledky z terénu jsou k nahlédnutí na adrese http://dutch-villages.
mup.cz/index.html, případně na stránkách Centra výzkumu geograﬁe volného
času GeoVoČ, působícího pod KSGRR PřF UK v Praze (http://web.natur.cuni.
cz/ksgrrsek/geovoc/index.php?scn=4). Workshop umožnil i našim nejmladším
kolegům, studentům bakalářského studia, představit výsledky jejich vlastní
práce a diskutovat o nich jak s přítomnými pedagogy, tak s hosty z ﬁrem, jejichž
náplní práce je právě problematika cestovního ruchu.
Dana Fialová

32. mezinárodní geograﬁcký kongres v Kolíně nad Rýnem

Ve dnech 26.–30. 8. 2012 se v Německu konal pod heslem „Down to Earth“
32. mezinárodní geograﬁcký kongres. Po kongresu v Tunisu (2008) byla tentokrát pořadatelem evropská země, která je navíc jednou ze zemí s nejvyspělejší
úrovní geograﬁcké vědy a na organizaci to bylo nesporně znát. Většina účastníků byla spokojena, i když kampus univerzity v Kolíně nad Rýnem procházel
právě loňského roku rekonstrukcí a stavební práce kongres poněkud narušovaly. Je vidět, že osmiletý plánovací cyklus geograﬁckých kongresů je delší než
plánovací cyklus stavebních úprav běžné univerzity.
Kongresu se zúčastnilo 2 865 geografů z 90 zemí. Z toho bylo 1 350 řádných
účastníků, kteří platili vložné v plné výši (295 €) a 756 účastníků platících některou ze snížených sazeb: konkrétně 438 doktorandů, 247 studentů a 71 doprovázejících účastníků. K tomu je nutno připočítat 403 účastníků, kteří se
zaregistrovali jen na jeden den a 159 účastníků, kteří se zaregistrovali na dva
dny a 197 účastníků sympozia Geograﬁe a škola, které bylo zvláštní součástí
kongresu. Historicky je to druhý nejpočetnější geograﬁcký kongres po kongresu
v Montrealu, kterého se v roce 1972 zúčastnilo 2 922 geografů. Zájem o kolínský
kongres byl však mezi geografy z celého světa mnohem větší a lze jen litovat,
že organizátoři omezili počet přihlášek z důvodu obav o překročení přijatelné
kapacity kolínského univerzitního kampusu. Zcela znemožněna byla např.
přihláška na místě na poslední chvíli, která je na obdobných konferencích na
celém světě běžná – i když za zvýšenou sazbu vložného.
Mezi účastníky zcela převládali domácí geografové, kterých přijelo do Kolína
nad Rýnem 1 075. Němci tvořili více než třetinu všech účastníků (37,5 %). Ostatní země byly reprezentovány mnohem menšími počty: druhých v pořadí Japonců
přijelo 114, Rakušanů 111 – ti obsadili na rozdíl od jiných kongresů neobvykle
vysokou třetí příčku. Bylo to jistě díky neexistující jazykové bariéře a tradičně
silným vazbám Rakušanů na německou geograﬁi. Číňanů bylo v Kolíně také
hodně. Jen z pevninské Číny jich přijelo 107, a kromě nich tam bylo i 22 Číňanů
z Tchajwanu a 8 z Hong Kongu. Kdyby se počítali dohromady, tvořili by Číňané
po Němcích druhou nejpočetnější skupinu. Francouzů bylo v Kolíně 100, Rusů
96, Britů 90 a Američanů jen 83. Slabá účast amerických geografů byla do jisté
míry překvapením, protože na většině kongresů v minulém století jich bylo vždy
nejvíce, když nebudeme počítat účastníky z pořadatelské země. Před 4 lety se
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v Tunisu Američanů mnoho neúčastnilo, což v geopolitických souvislostech
nepřekvapuje, ale ani na předchozím kongresu ve skotském Glasgow (2004)
jich nebylo tolik, jako kdysi. Zdá se, že se američtí geografové v poslední době
soustřeďují na své vlastní výroční konference, které se konají každý rok a jichž
se zúčastňuje 5–7 tisíc geografů z celého světa. Výroční konference amerických
geografů svou účastí dvoj- až trojnásobně převyšují účast geografů na světových
kongresech a do jisté míry tak plní jejich funkci. Více než 50 účastníků vyslaly
na kongres do Kolína ještě Španělsko (62), Polsko (55), Švýcarsko (55) a Itálie (52). Účastníků z Česka bylo 20, což byla spolu se skupinou Jihoafričanů
25.–26. nejpočetnější reprezentace.
Kongres byl zahájen v neděli 26. srpna 2012 velkolepým koncertem v Kolínské ﬁlharmonii. Sympatickou součástí zahájení bylo vyhlášení vítězů Mezinárodní geograﬁcké olympiády, kde se mezi 124 středoškolskými studenty ze
32 zemí na 6. místě umístila Hana Pařízková z Velkého Meziříčí. Tým českých
středoškoláků, který vedli geografové z Brna doc. Jaromír Kolejka a Mgr. Libor
Lněnička, se umístil na 8. místě. Není bez zajímavosti, že kromě dvou reprezentantů Singapuru (včetně celkového vítěze) a jednoho Němce byla první desítka
složená výhradně ze studentů ze střední a východní Evropy (Česko, Polsko,
Rumunsko a všechny tři pobaltské státy). Že by střídání stráží tradičních geograﬁckých velmocí?
V následujících dnech probíhala odborná část kongresu, konkrétně plenární
přednášky a jednání v sekcích. Témata plenárních přednášek ilustrují hlavní
oblasti zájmu dnešní geograﬁe: otázky životního prostředí, demograﬁcké problémy současného světa, globalizace a rizika a konﬂikty. K tomu poslednímu měl
vynikající přednášku Derek Gregory. Ve 440 odborných sekcích se prezentovala
většina ostatních účastníků. Také zde organizátoři dbali na to, aby kapacita
seminárních místností nebyla překračována. Poměrně velký počet přihlášených
referátů byl odmítnut už předem, což není zcela běžné. Na samotném kongresu
pak u každé seminární místnosti stáli mladí pořadatelé z řad studentů, kteří
měli na starosti kontrolovat počet míst k sezení. Když byla všechna místa obsazena, další účastníci už nebyli vpuštěni ani na místa k stání, což se u některých
zajímavějších referátů nezřídka stávalo.
Ve dnech 27., 28. a 29. srpna se konalo valné shromáždění (General Assembly)
představitelů národních geograﬁckých komitétů (viz obr.). Z 92 členských zemí
Mezinárodní geograﬁcké unie jich bylo zastoupeno 48. Za řádné členy byli přijati
Kuvajt a Palestina, takže se počet členských zemí IGU rozrostl na 94. Bylo
rozhodnuto, že 34. kongres IGU v roce 2020 se bude konat v Istanbulu a bylo
zvoleno nové vedení IGU. Prezidentem se stal ruský geograf Vladimír Kolosov,
který vystřídal ve funkci Američana Ronalda Ablera. Viceprezidenty na nové
období byli zvoleni Dietrich Soyez (Německo), Joos Droogleever-Fortuijn (Nizozemí), R. J. Singh (Indie), a Jarkko Saarinen (Finsko). Ve funkci zůstávají
viceprezidenti: Giuliano Bellezza (Itálie), Quin Dahe (Čína), Aharon Kellerman
(Izrael) a Yukio Himiyama (Japonsko). Většinou hlasů byl přijat návrh, aby
se mimo pravidelný čtyřletý cyklus konal mimořádný kongres v roce 2022,
v roce 100. výročí založení Mezinárodní geograﬁcké unie. Místo jeho konání
bude teprve určeno.
IGU rozhodla o zřízení tří nových komisí: pro latinskoamerická studia,
pro středomořskou oblast a komise toponym, která bude společná s komisí
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Obr. – Valné shromáždění představitelů národních geograﬁckých komitétů. Zleva: delegáti
za Česko (Tadeusz Siwek), Polsko (Marek Degórski), Slovensko (Vladimír Ira), Maďarsko
(Zoltán Kovács). Foto: pořadatelé

Mezinárodní kartograﬁcké asociace (ICA). Českou geograﬁi bude v komisích
IGU i v dalším období reprezentovat Ivan Bičík z UK v Praze, který povede
komisi pro výzkum Land use.
Závěrečný ceremoniál se konal ve čtvrtek 30. srpna odpoledne v aule Kolínské univerzity. Představitelé organizačního výboru Dietrich Soyez a Frauke
Kraas předali symbolický prapor pořadatelství Číňanům, kteří všechny přítomné pozvali na 33. mezinárodní geograﬁcký kongres, který se bude konat
v roce 2016 v Pekingu.
Celkově lze kongres zhodnotit jako úspěšný. Vysoká účast potvrdila zájem
geografů z celého světa o tuto vrcholnou odbornou akci. Během kongresu mnohokrát zaznělo, že geograﬁe by se měla hlasitěji sama prezentovat a zdůrazňovat svůj přínos k poznání světa. Ukázalo se, že geograﬁe není ve všech zemích
světa nedoceněnou vědeckou disciplínou a že je možné pozitivní zkušenosti
z jejího uplatnění přenášet do dalších zemí. Pokud jde o českou geograﬁi, tak
ta si v mezinárodním srovnání udržuje poměrně solidní pozici. Počet účastníků
Česka na kongresu i český podíl na dlouhodobých aktivitách IGU je přiměřený
a je srovnatelný s ostatními evropskými zeměmi podobné velikosti. Ale měli
bychom mít na paměti, že to není navždy, a už dnes bychom měli povzbuzovat
především mladší kolegy, aby se nebáli více angažovat na mezinárodní scéně.
Názorně to předvedli naši středoškoláci na mezinárodní olympiádě. Ať za čtyři
roky v Pekingu můžeme konstatovat přinejmenším totéž, co letos v Kolíně nad
Rýnem!
Tadeusz Siwek
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Zpráva o sekci geograﬁckého vzdělávání IGU: geograﬁcké myšlení,
standardy a standardizace

32. mezinárodní geograﬁcká konference v Kolíně nad Rýnem (Cologne), která
se konala na konci srpna, měla slogan „Down to Earth“. Nabízela velké množství panelů (viz předchozí zpráva T. Siwka). V tomto textu se zaměříme jen na
sekci geograﬁcké vzdělávání, které probíhalo v neděli a v pondělí.
Hlavními odborníky v sekci geograﬁckého vzdělávání byli Američané Joseph
Stoltman a Sarah Bedrarz a Australan John Lidstone. Koncem roku 2012 vyšly
revidované americké geograﬁcké standardy (dále Standardy). Ve Standardech
se využívá jak horizontální, tak vertikální vývoj geograﬁckého kurikula. Stále
více se pracuje s prostorovými koncepty podle vědeckých standardů. Sarah
Bednarz již vydala s dalšími spoluautory několik textů, ve kterých se věnuje
prostorovému myšlení v geograﬁckém vzdělávání. Američtí autoři Standardů rozvíjejí taxonomii prostorového myšlení, poznávání geovědy, elementy
prostorového myšlení, časoprostor, základní koncepty prostorového myšlení
a základy prostorových znalostí. Z předvedené prezentace lze usuzovat, že
se celá koncepce Standardů posunuje k vědě a oslabuje se, nebo se alespoň
nezdůrazňuje, metakognice, postoje a hodnoty, které například nacházíme
v anglickém geograﬁckém vzdělávání. První návrh revidovaných standardů se
velmi letmo objevil v roce 2009 (Downs a kol. 2009) a šel směrem k jasnému
a stručnému vyjádření požadavků, které jsou srozumitelné nejen učitelům, ale
i žákům a jejich rodičům.
Prostorové myšlení na mapách, hledání významů, prezentovala Anke Uhlenwinkel z Potsdam. K hodnocení používala původní Bloomovu taxonomii z roku
1956. Prezentovala srovnání vybraných tematických map německé, anglické
a francouzského provenience. Hodnotila důvody a význam, proč jsou objekty na
mapě zobrazované. Zaměřovala se na změny a pohyby. Se studenty používala
tematické mapy Portugalska zaměřené na turismus. Konstatovala, že studenti,
kteří s mapami pracovali, se v poznávání geograﬁckých vztahů na mapě drželi
nejnižších úrovní Bloomovy taxonomie, tedy zapamatování a porozumění. Podobně pracujeme s Revidovanou Bloomovou taxonomií (Anderson, Krathwohl
2001) v Liberci a docházíme k podobným výsledkům (Vávra 2011).
Americká odbornice na geograﬁcké vzdělávání Diana Sinto z Univerzity
v Redlands prezentovala studijní program, který se věnuje prostorové (geograﬁcké) gramotnosti ve vzdělávání učitelů (nejen geografů). Na jejím pracovišti
připravují další programy, které mají vzdělávat v prostorové gramotnosti od
nejmladších žáků až po univerzitní studenty. Záměrem je rozvíjet prostorové
myšlení u vysokoškoláků, kteří se připravují v lékařských oborech, architektuře, technických oborech, u designérů webových stránek, studentů fotograﬁe,
hydrologie, politiky, počítačových odborníků a v dalších oborech.
V tématu „Standardy, koncepty a zkušenosti“ představila Sarah Bednarz
americký projekt vzdělávání, rozvržený do dvou let s podporou 2,2 milióny
dolarů. Realizuje se pod záštitou Americké asociace učitelů geograﬁe (AAG)
a National Geographic Society. Na projektu spolupracují již zmiňovaní Joseph
Stoltman, Sarah Bednarz či Diana Sinton, nebo britský odborník na geograﬁcké
vzdělávání David Lambert. Výzkum je zaměřený na geograﬁcké vzdělávání a je
postavený na vědeckých poznatcích. Znovu bylo zdůrazněno, že ve Standardech
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sledují jak horizontální integraci na úrovni ročníků, tak vertikální integraci
(spirálové/vývojové kurikulum). Zaměřují se na lidi – místa – prostředí. Pozornost je upřená na geograﬁcký obsah, geograﬁcké znalosti a geograﬁcké dovednosti ve vědeckém rámci.
České geograﬁcké vzdělávání bylo zastoupeno prezentací pražských kolegů (Marada, Řezníčková, Hanus), kteří seznamovali kolegy z celého světa
s výsledky dotazníkového šetření, které realizovali mezi českými učiteli zeměpisu. Pozornost vzbudil způsob, jak autoři získali data (dotazník v prostředí
Google), a jejich interpretace výsledků. Například se diskutovala otázka:
Jsou odpovědi učitelů relevantní nebo je to obraz toho, jak učitelé (zvláště
zkušenější) prezentují svoji profesionalitu, tj. vědí, jak mají odpovědět? Čeští
kolegové oznámili další krok v tomto výzkumu, ve kterém povedou rozhovory
s vybranými učiteli. Bylo zde také připomenuto, že Česko dosud nemá stanovené žádné evaluační standardy. V tom je Česká republika spolu s Řeckem
v Evropě výjimečná.
Dva přední němečtí odborníci na geograﬁcké vzdělávání Michael Hemmer
a Karl-Walter Hoffmann představili odborné veřejnosti, převážně německé,
nejnovější představy o německém geograﬁckém vzdělávání. Německá koncepce je založená na kompetencích, ve kterých se uplatňují modely struktury,
horizontála v ročnících a vývoj ve vertikále. Více než v americkém konceptu
se němečtí vzdělavatelé zaměřují na základní znalosti. Kromě toho zdůrazňují aktivitu žáků, objektové-prostorové myšlení a zaměření na výsledek.
Oba hlavní řečníci připomněli také německého klasika vzdělávání Wolfganga
Klafkiho, na kterého navazují například Werner Jank a Hilper Meyer. Jde
o didaktický šestiúhelník „strukturálních charakteristik“: formulování cílů,
strukturování obsahu, strukturování času, strukturování činností, určování
sociální struktury žáků a deﬁnování a příprava prostředí, ve kterém se výuka odehrává. Jank a Meyer zdůrazňují činnostní výuku. V jedné své práci
připomínají německého ﬁlosofa Friedricha Schellinga (1775–1854): „Dělejte,
konejte, to slyšíme kolem nás a ze všech stran, avšak nejhlasitější jsou ti,
kteří vědí nejméně.“
V německém geograﬁckém vzdělávání se prosazuje dovednost diskutovat.
Pro diskuzi je nutné připravit obsah, naplánovat výuku a diskuzi vést. Musím
konstatovat, že německému vzdělávacímu systému se daří studenty na diskuzi
připravit.
K německým standardům v jednom panelu mluvila německá odbornice na
tuto problematiku Mirka Dickel. Z její prezentace vyplývá, že v Německu se
spíše zaměřují na standardizaci ve vzdělávání, než jenom na samotné standardy, jako je tomu například v americkém případě. Diskuze z pléna směřovala
k tomu, jak tuto standardizaci vést, zda zdola nebo shora. Je nutné připomenout, že v Německu byly vzdělávací standardy v geograﬁi poprvé publikované
v dubnu 2007 (Kulke 2007). Na konferenci bylo možné obdržet tyto standardy
s příklady hodnocení, které vyšly v roce 2012 (Hemmer 2012).
Na závěr lze dodat, že celé akce se zúčastnilo více než 2 000 geografů z celého
světa, kteří se zúčastnili jednání v sekcích a panelech a organizační tým musel z celkového počtu přihlášených vybírat prezentující v jednotlivých sekcích.
Kongres IGU byl po odborné, tak i po organizační stránce připraven velmi dobře
a pořadatelé po zásluze sklidili absolutorium.
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Jaroslav Vávra

The European Forum for GeoStatistics Conference 2012

Ve dnech 24. až 26. října 2012 se v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze konala V. mezinárodní konference
Evropského fóra pro geostatistiku (EFGS). Konferenci hostil a spoluorganizoval
Český statistický úřad (ČSÚ) v rámci svého zapojení do grantového projektu
Statistického úřadu Evropských společenství (Eurostatu) – „GEOSTAT 1B –
Representing Census Data in European population grid“. Hlavním cílem tohoto
projektu je kartograﬁcké zobrazení vybraných proměnných z poslední řady
národních populačních censů ve formě čtvercové mřížky (gridů) o rozměru
čtverce 1 × 1 km a právě téma produkce gridů bylo i ústředním motivem celé
konference.
Do Prahy se sjelo 65 expertů na geostatistiku z 28 zemí a 40 institucí. Jednalo se zejména o pracovníky národních statistických úřadů z Evropy i ze zámoří,
zástupce zainteresovaných institucí Evropské Komise (Eurostat, DG Regional
Policy, JRC), ale také o odborníky z akademické a výzkumné sféry, kteří se
zabývají tvorbou gridových map s využitím geostatistických dat a jejich aplikací
v praxi. Motto letošní konference znělo „If you cannot describe it, you cannot
manage it“ a mělo vyjadřovat potřebu propojení prostorových, časových a statistických informací, resp. potřebu integrace geograﬁe a statistiky. Odborný
program byl rozdělen do 3 hlavních plenárních sekcí, které se zabývaly produkcí
a využitím prostorových statistických, zejména pak censálních dat z globální,
evropské a národní perspektivy.
První den konference otevřela tzv. „Keynote session“, která představila stěžejní myšlenky, vize a osvědčené postupy do diskuze pro závěrečné zasedání,
tzv. „Closing session“. V rámci „Keynote session“ vystoupil nejprve výkonný
ředitel EFGS Lars H. Backer se svým vizionářským příspěvkem, v němž formuloval myšlenku na vytvoření Evropského systému pro management geoinformací jako ekvivalentu k nedávno vzniklé globální iniciativě OSN „Global
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Geospatial Information Management“. Na něj pak navázala série 3 příspěvků
představující domácí produkci geostatistických výstupů. Zdeňka Udržalová
z ČSÚ představila vývojový proces budování národní geoinformační infrastruktury a systému statistických registrů spolu s příklady uživatelských výstupů
a jejich praktického využití. Jiří Horák z Technické univerzity v Ostravě ve
svém příspěvku upozornil na hlavní problémy registrů veřejné správy, navrhl
opatření pro jejich lepší harmonizaci a integraci a na příkladu dat o sociální
nerovnosti zdůraznil význam registrů a gridů pro detailní časoprostorový monitoring a modelování tohoto jevu. Jaroslav Kraus z ČSÚ se ve své prezentaci
pokusil za pomoci předběžných výsledků SLDB 2011 zkonstruovat první mapové výstupy sčítání prezentované ve formě gridů s využitím obou standardních
produkčních metod. Zahajovací sekci prvního dne uzavřel příspěvek Ekkeharda
Petriho z Eurostatu, který nejprve představil institucionální rámec Evropského
statistického systému a následně přiblížil jeho dosavadní i nejbližší strategii
pro lepší integraci statistiky a geograﬁe a roli EFGS v této strategii.
Druhý den konference zahájila sekce věnovaná produkci a užití geostatistiky z globální perspektivy, obsahující celkem 5 příspěvků, převážně od autorů
ze zámoří. Globální rozměr měl zejména příspěvek z Minnesotské univerzity
o datových zdrojích a klíčových výzvách projektu Terra Populus, který má za
cíl vybudovat organizační a technický rámec pro uchovávání, integraci, analýzu
a diseminaci populačních a environmentálních dat v celosvětovém měřítku.
Další dvě prezentace byly zaměřeny na představení online dostupných geostatistických a kartograﬁckých produktů (geoportál a národní registr bytů) určených pro diseminaci výsledků populačního a domovního censu 2010 v Mexiku.
Program konference dále pokračoval sekcí s příspěvky k produkci a užití
geostatistiky z evropské perspektivy. Zahájila ji prezentace databáze harmonizovaných populačních časových řad pro Evropu za období 1990–2010 transformovaných prostřednictvím technologie online analytického zpracování (OLAP)
do jakékoliv úrovně NUTS, kterou vyvinuli vědci z Barcelonské autonomní
univerzity. Odborníci z Evropské Komise představili ambiciózní unijní projekty Urban Atlas či Lucas a jejich praktické využití pro odvozování různých
geostatistických proměnných. Prezentovány byly i výsledky analýzy odpovědí
evropských národních statistických úřadů ohledně možností a cenových podmínek poskytování statistických údajů formou gridů. Na závěr bylo formou
posteru představeno přehledné schéma jednotlivých fází tří různých procesů
generování harmonizovaného evropského gridu založených na dostupnosti georeferencovaných národních mikrodat nebo již vytvořených národních grid dat,
které bude součástí obsáhlejšího technického manuálu pro národní statistické
úřady k produkci harmonizovaných populačních gridů agregační metodou.
Poslední sekce byla věnována produkci a užití geostatistiky z národní perspektivy a vzhledem k největšímu množství obdržených příspěvků musela být
rozdělena do tří dílčích témat. První téma řešilo problémy diseminace u malých
území a nabídlo 3 příspěvky popisující vývoj a podmínky zveřejňování statistických dat za malé územní jednotky ve Slovinsku, Nizozemsku a Španělsku.
Poslední den konference zahájily 3 příspěvky k druhému tématu v rámci
národní sekce, kterým byla aplikace gridů v „land use“ statistice a v modelování. Představeny byly informační systémy pro monitorování stavu a vývoje
využití a pokryvu půdy v Německu (IOER-Monitor) a ve Španělsku (SIOSE),
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které lze rovněž využít jako pomocný zdroj pro produkci národního populačního
gridu v případě absence prostorově lokalizovaných statistických mikrodat. Třetí
téma národní sekce bylo věnováno diseminaci výsledků z poslední řady sčítání
lidu, domů a bytů a zazněly v něm například příspěvky o přípravě, organizaci,
inovativních přístupech i geostatistických výstupech populačních censů v Irsku,
Polsku či Kosovu.
Na závěr konference se konala tzv. „Closing session“, v rámci níž probíhala
panelová diskuze k návrhům dvou oﬁciálních dokumentů EFGS z konference – „The EFGS 2012 Prague Initiative“ a „In Search of the Way Forward“.
Prvně jmenovaný dokument obsahoval návrh na vytvoření poradní pracovní
skupiny při GISCO working group (koordinační orgán Eurostatu pro otázky
geostatistiky), pro posílení integrace geograﬁe a statistiky a návrh jejího pracovního programu se zaměřením na projekt Sčítání lidu, domů a bytů 2020
a jeho maximální georeferencování. Druhý dokument reprezentoval návrh dlouhodobého programu pro EFGS na příštích 5 let a deﬁnoval 3 stěžejní projekty,
zdůrazňující potřebu vytvoření sdílené základny prostorově lokalizovaných
statistických mikrodat pro Evropský statistický systém. Oba dokumenty byly
účastníky panelu s příslibem zapracování drobných připomínek schváleny.
Všechny prezentace z konference jsou volně dostupné ke stažení buď na
konferenčních webových stránkách ČSÚ (http://www.czso.cz/efgs/efgs2012.
nsf/i/presentations) nebo na webových stránkách EFGS (http://www.efgs.
info/front-page/workshops/efgs-2012-prague-czech-republic). Podrobné shrnutí konference v angličtině vyšlo ve 4. čísle 54. ročníku časopisu Demograﬁe.
Účastníci i čelní představitelé EFGS ohodnotili program i organizaci konference
na vysoké, profesionální úrovni, jejíž překonání bude jistě velkou výzvou pro
pořadatele dalších ročníků. Letošní, již šestá konference EFGS se uskuteční od
23. do 25. 10. 2013 v bulharské Soﬁi a bude primárně zaměřena na prezentaci
geostatistických výstupů z poslední řady populačních a domovních censů.
Štěpán Moravec

Aktivní venkovský cestovní ruch – Active Countryside Tourism

Pod patronací RSA (Redional Studies Association) se koncem ledna v anglickém Leedsu v hrabství Yorkshire uskutečnila konference věnovaná aktivnímu
cestovnímu ruchu, která hostila 80 účastníků napříč obory i státy světa (28).
Nevelká konference dávala dostatečné množství prostoru jak pro diskuze jednotlivých příspěvků v tematických sekcích, tak v kuloárech. Domácí Britové,
kteří tvořili necelou polovinu účastníků, zacílili svou pozornost na cestovní
ruch v národních parcích a cykloturistiku, která zaznamenává stálý nárůst,
a na tradiční hipoturistiku. Tomu odpovídaly i příspěvky hlavních řečníků,
jimiž byli: ředitelka národního parku Yorkshire Dales Kathryn Breadmore
a profesor Mike Weed, ředitel fakulty sociálních a aplikovaných věd Canterbury Christ Church University. Opět se potvrdilo rozdílné vnímání venkova
a jeho využití v cestovním ruchu zejména mezi kontinentální Evropou a zbytkem světa.
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Naše vystoupení, které prezentovalo výsledky dlouhodobého výzkumu druhého bydlení a v současnosti především jeho nových trendů a aktivit venkovských
aktérů, vyvolalo řadu otázek mezi přísedícími. Pro ně bylo naše tradiční téma
velmi neotřelé. Konvenovalo s příspěvkem norského kolegy Thora Flognfelta
z univerzity v Lillehammeru, který vyzdvihl význam současného druhého bydlení pro rozvoj sportovních aktivit Norů.
Přátelskou atmosféru konference podtrhla i společná večeře v prostorách
viktoriánského hotelu v centru revitalizovaného města, které se orientuje významně na nákupní cestovní ruch.
Dana Fialová, Jiří Vágner

Geographies of Education

Geograﬁe vzdělávání, geography of education, je dílčí obor v rámci geograﬁe,
který by se měl specializovat na výzkum prostorových aspektů vzdělávání a výchovy. Je to disciplína na pomezí geograﬁe, sociologie, pedagogiky, do určité
míry i ekonomie. V rámci klasiﬁkace geograﬁckých disciplín vychází z geograﬁe
služeb, geograﬁe osídlení, má blízko ke kulturní geograﬁi, regionálnímu rozvoji a v neposlední řadě také ke geograﬁckému vzdělávání. Tento obor má sice
své místo v Dictionary of Human Geography a proběhla řada pokusů k jeho
institucionalizaci skrze jasné deﬁnování a pojmenování, nicméně je to obor,
který v geograﬁi (ani světové, natož české) nemá výrazné zastoupení, ačkoli
jeho potenciál například pro školskou politiku a regionální rozvoj je nesporný.
10.–11. 9. 2012 se v britském Loughborough v kampusu tamní univerzity
uskutečnil 2. ročník konference nesoucí jednoduchý a výstižný název Geographies of Education. Na konferenci se sjelo přibližně 60 účastníků jak z Velké
Británie, tak z dalších zemí Evropy i mimo Evropu (např. Spojené státy americké, Austrálie, Chile). Pro svůj spíše komorní ráz skýtala akce velký prostor
pro diskuzi a výměnu poznatků, pro řadu profesních setkání. Jednání běžela ve
třech paralelních sekcích, po každém příspěvku zbývalo dost času na diskuzi.
Účastníci měli možnost vyslechnout také tři plenární přednášky.
Konferenci zahájila v pondělí 10. 9. hlavní organizátorka prof. Sarah Holloway a vysvětlila účel tohoto setkání, které mělo mimo jiné sloužit jako otevření
se jiným národním geograﬁckým školám mimo Británii („beyond Anglophone
geographies“ dle slov S. Holloway) pro rozvoj této geograﬁcké disciplíny a hledání inspirace. Tři zvané přednášky pak měly ukázat šíři výzkumných témat geograﬁe vzdělávání. První, bezprostředně po zahájení, přednesená demografkou
a ekonomkou Jane Falkingham, ředitelkou Centre for Population Change na
University of Southampton, nesla název „Migration and the wellbeing of those
left behind“. Těmi, kdo „zůstávají za (left behind)“, jsou děti migrantů, kteří
odcházejí z hospodářsky slabých do hospodářsky vyspělých zemí. Při výzkumech migrace se pozornost tradičně obrací spíše k těm, kteří migraci podstoupí,
k jejich životním podmínkám a konfrontacím s novým prostředím, než k těm,
které zanechávají doma. Proto zvolila Jane Falkingham příklad Tádžikistánu,
kde řada rodičů odchází do západní Evropy za prací a doma v Tádžikistánu
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zůstávají jejich děti v péči prarodičů či širší komunity. To má následně vliv na
vzdělávání dětí, jejich celkový osobnostní rozvoj a také vzdělanostní a profesní
aspiraci mládeže.
Večerní přednáška Chrise Phila vycházela z konceptů historické geograﬁe.
Esejistické zamyšlení profesora z University of Glasgow, s kuriózním názvem
„Historical geography of teaching on education of savage man“, nejprve hodnotilo podmínky „vzdělávání“ dětí, které byly podle příběhu „vychovávány“ v divoké přírodě zvířaty (např. Romulus a Remus). Následně autor provedl rozbor
vybraných děl předních osobností pracujících s mentálně postiženými jedinci
v 19. století. V těchto zásadách vzdělávání slabomyslných osob (tzv. „education
of idiots“) pak Chris Philo odhaloval společné rysy s výchovou „dětí přírody“
(savage men). Diskutoval zejména roli divoké přírody ve vzdělávacím procesu.
Umisťování speciálních vzdělávacích zařízení do „divočiny“, do scenérie horských oblastí či do odlehlých částí venkova nemělo zdaleka jen důvod potřeby
izolovat mentálně postižené osoby od společnosti, ale též návrat do „primárního“/primitivního vzdělávacího prostředí.
Třetí přednáška Allana Cochrane se zaměřila na terciární vzdělávání a jeho
úlohu v regionálním rozvoji. Profesor urbánních studií z Open University kriticky zhodnotil mýtus očekávání, že univerzity jako generátory inovací zprostředkují transfer poznatků do komunity místního regionu, a tím získá region
konkurenční výhody. Podle regionálněrozvojových konceptů triple helix a local
buzz – global pipelines diskutoval skutečnost, že univerzity jsou sice lokalizované v určitých územích, kde poskytují vzdělání, ale mají také svoje vlastní
rozvojové strategie expanze „na trhu“ (při vnímání studenta jako zákazníka)
a širší ambice uspět v mezinárodní konkurenci na poli vědy a výzkumu.
Terciárnímu vzdělávání, prostředí i zázemí univerzit byla na konferenci
obecně věnována značná pozornost. Opakovaně byl diskutován proces tzv. studentiﬁkace, tj. ovlivňování prostoru měst a městských čtvrtí přítomností vysoké
školy. Jeho důsledky v prostorové organizaci města, návazných službách, vliv na
urbanismus, na proměnu kulturního prostředí apod. Obecně lze říci, že témata
zaměřená na městské oblasti na konferenci převládala nad otázkami vzdělávání
na venkově, což je logickým důsledkem toho, že města soustředí mnohem širší
spektrum typů vzdělávacích zařízení. Od toho se odvíjelo i četné zastoupení příspěvků s problematikou nerovného přístupu ke vzdělání ve smyslu sociálního
vyloučení, genderových a kulturních diskriminací, blížící se studiím sociologie
vzdělávání. Ačkoli se jednalo o geograﬁckou konferenci, prostorové nerovnosti
v přístupu ke vzdělávání byly diskutovány mnohem méně. Aspekty dojížďky
do škol ve venkovském prostoru, problémy pohraničních a znevýhodněných
oblastí a jejich vztah k edukační politice se několikrát objevily v příspěvcích
autorů z Polska, Česka a Německa. Tato skutečnost nicméně odráží obecné
trendy v anglo-americké geograﬁi vzdělávání. Druhým nosným tématem konference byly tzv. „alternative learnig spaces“ diskutující zaprvé otázky identity
a vzdělávání žáků v různém kulturním prostředí, socioekonomické a prostorové
podmíněnosti vzdělávání v rozvojových zemích, zadruhé mikrogeograﬁi vzdělávacích zařízení a jejich vnitřních prostorů.
Pořadatelé pro účastníky mimo jiné připravili soubor textů, které se týkají
geograﬁe vzdělávání, publikovaných v posledních letech členy katedry geograﬁe
Loughborough University ve vědeckých časopisech či editovaných publikacích.
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Tato strategie šíření myšlenek se jeví jako přínosná pro účastníky, ovšem také
(nenásilně) strategická z hlediska publikačních citací pro pořadatele.
Silvie Kučerová

Slovenský konferenční podzim

V průběhu podzimních měsíců se na Slovensku uskutečnily dvě geograﬁcké
konference. První z nich s názvem „Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru“ uspořádala ve dnech 10. a 11. října 2012 v Nitře již
tradičně katedra geograﬁe a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre a ve spolupráci s katedrou geograﬁe PdF MU v Brně, a to již po dvacáté. Jubileum
této konference je dokladem výborných česko-slovensko vztahů a spolupráce
mezi geografy, což potvrdila i hojná účast z pracovišť obou států. Z Česka byli
zastoupeni účastníci z Prahy (PřF UK), Českých Budějovic (PdF JČU), Jihlavy
(VŠPJ), Olomouce (PřF UPOL) a dvou brněnských pracovišť (PdF MU, ESF
MU). Slovensko reprezentovali účastníci z Bratislavy, Košic, Ružomberku,
Prešova, Banské Bystrice a Nitry.
Po pozdravech zástupců organizátorů zazněly dva referáty – na historii konference zavzpomínal prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., který je jedním z iniciátorů
vzniku konference. Ve svém vystoupení shrnul nejen důležité milníky, ale také
zmínil tradiční účastníky, mezi něž lze jednoznačně zařadit i prof. PaedDr. Jaroslava Vencálka, CSc., který ani tentokrát nechyběl a ujal se druhého vystoupení.
Ve svém příspěvku se zaměřil na to, jak lze vnímat nové impulzy v regionálním
rozvoji. Odborný program konference dále pokračoval v jednotlivých sekcích –
Fyzická geograﬁa a environmentalistika, Regionálny rozvoj, Humánna geograﬁa
a Didaktika geograﬁe. Zde představilo více než 70 účastníků svých 53 příspěvků.
Účastníci z jednotlivých pracovišť si vzájemně vyměnili nové poznatky, o kterých
se dále vedla diskuze nejen v sekcích, ale i na společenském večeru. Konference
byla zakončena odbornou exkurzí zaměřenou na speciﬁka vývoje města a rozvoje
cestovního ruchu v Nitře. Celá konference se nesla ve výborné atmosféře, která
byla podmíněna zejména dobrou organizací konference. Jako spoluorganizátoři
konference přejeme této akci, aby se dožila minimálně dalšího kulatého jubilea,
a dovolujeme si Vás pozvat na 21. konferenci, která se po několika letech uskuteční opět v Jedovnici u Brna ve druhém zářijovém týdnu 2013. Bližší informace
jsou zveřejněny na webu http://geokonference.ped.muni.cz/.
Druhá akce – VI. Medzinárodné geograﬁcké kolokvium s podtitulem Krajina
a jej premeny v geograﬁckom výzkume – proběhla ve dnech 20.–22. 11. 2012
v Danišovcích, což je detašované pracoviště Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.
I toto kolokvium je akcí již tradiční, kde se setkávají čeští a slovenští geografové,
byť českých bylo tentokrát jen několik – jeden z Olomouce (katedra geograﬁe
PřF UPOL) a tři z Brna (jeden z Geograﬁckého ústavu PřF MU a dvě autorky
této zprávy z katedry geograﬁe PdF MU). První den konference proběhl neformálně, neboť účastníci se začali sjíždět až v odpoledních hodinách (Danišovce
leží mezi Popradem a Prešovem a cesta sem je daleká. Českým účastníkům však
odhalila aktuální stav rozvoje slovenských regionů – např. aktuální výstavbu
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dálnice D1 z Bratislavy do Košic a dál na Ukrajinu, problematiku života Romů
nebo rezervy v rozvoji cestovního ruchu). Po přivítání vedoucím hostitelského
pracoviště pokračovala druhý den konference plenárním zasedáním, kde kolektiv autorů pod vedením prof. Hoﬁerky představil výsledky svého výzkumu na
téma modelování geograﬁckých jevů v geoinformatice. Druhý referát prezentoval prof. Korec, který představil analýzu konkurenceschopnosti slovenských
regionů. V sekci humánní geograﬁe a regionální rozvoj, ve které bylo jako obvykle v posledních letech zařazeno nejvíce příspěvků (39), byly řešeny otázky
speciﬁk a dynamiky obyvatelstva na Slovensku, problémy romského obyvatelstva a sociálních rozdílů ve společnosti a s nimi spojené nezaměstnanosti. Dále
zazněla série příspěvků na vybraná témata z geograﬁe zemědělství, průmyslu,
obchodu, dopravy a cestovního ruchu v Česku a na Slovensku. Analyzovány byly
i problémy města a venkova a vzájemné vztahy těchto dvou „světů“. Ve dvou
fyzickogeograﬁckých sekcích zaznělo 11 příspěvků, v didaktické sekci pouze
čtyři příspěvky. Ke všem příspěvkům proběhla diskuze, ať už přímo v sekci
či na navazujícím společenském setkání, které bylo podpořeno slovenskými
a ukrajinskými produkty. Konference byla zakončena exkurzí s trasou Danišovce – Krompachy (závod Panasonic) – Slovinky – Spišské Vlachy – Spišské
Podhradie – Hrhov – Spišská Nová Ves. Také na této konferenci byla představena řada nových poznatků, bylo navázáno mnoho nových kontaktů a položeny
základy nových spoluprací. Kolokvium v Danišovcích bylo jak z odborné, tak
i společenské stránky velmi přínosné, proto doufejme, že napříště bude účast
českých účastníků početnější.
Hana Svobodová, Hana Svatoňová

17. česko-slovenský geograﬁcký akademický seminář proběhl
v záhorské Skalici

Každoroční setkání českých a slovenských geografů pracujících v akademiích
věd Česka a Slovenska uvítalo starobylé uherské královské město Skalica, téměř
na dohled pohraničního toku Moravy. V tradici uspořádání seminářů se pravidelně střídají Geograﬁcký ústav SAV v Bratislavě a Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.,
Ostrava. Smyslem těchto seminářů je důkladná vzájemná informovanost obou
významných geograﬁckých pracovišť o aktuálně prováděném výzkumu a nejnovějších výsledcích. Dvoudenního jednání semináře v posledním říjnovém týdnu
se vedle geograﬁckých „akademiků“ zúčastnili odborníci také dalších institucí.
Jako v předchozích letech, i toto setkání společně zahájili prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., ředitel Geograﬁckého ústavu SAV v Bratislavě, a RNDr. Karel
Kirchner, CSc., vedoucí oddělení environmentální geograﬁe Ústavu geoniky
AV ČR, pobočky v Brně. Nabitý program nabídl celkem 18 obsáhlých příspěvků
prakticky ze všech oblastí geograﬁckého výzkumu a dvě odborné exkurze po
městě. Nutno zde ovšem předeslat, že i zde byl k vidění fenomén, který už zavedeným způsobem doprovází vícedisciplinární setkání geografů: výrazně početně
převládají práce humánněgeograﬁckého charakteru, zatímco práce z fyzické
geograﬁe jsou vlastně „jen do počtu“ a jsou zastoupeny naprosto marginálně.
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Sekci urbánní geograﬁe uvedl příspěvek H. Haláse, P. Klapky, P. Kladiva
a J. Daniela „Funkční městské regiony. Teorie a aplikace“. Městské systémy
jsou podle autorů založeny na lokálním trhu práce a dojížďkou do zaměstnání.
Regiony člení na centra a okolí. V. Ira v práci „Urbánna kvalita života (teoreticko-metodologické poznámky)“ nastínil kritéria spokojeného života ve městě,
kterými jsou dobré zdraví, bydlení, všeobecná spokojenost, slušný příjem, udržitelnost vývoje, čistota prostředí a vybavenost (mající vesměs psychologickou
a environmentální dimenzi). M. Šveda informoval o „Zbere a spracovaní individuálních prostorových dát a ich využití v časovo-geograﬁckom výskume“.
Téma „geograﬁe času“ rozpracoval na příkladu denního monitoringu polohy
aktivit respondentů vybavených tzv. „diáři“, do kterých zaznamenávali po
24 hodin místo pobytu (použitím GPS) a činnost, kterou právě vykonávali.
Předběžné výsledky ukazují zajímavé rozdíly v chování respondentů ve městě
a na venkově, mohou posloužit optimalizaci MHD. S. Kraft (z JČU) provedl
„Dopravněgeograﬁckou regionalizaci České republiky: přehled používaných
metod a jejich aplikace na dopravu“. Vycházel ze sčítání dopravy v roce 2010
(7 600 úseků, vč. některých úseků silnic III. třídy). Celkem 4 metody hledání
tzv. „sedel“ aplikoval na území Jihočeského kraje. Zajímavým poznatkem je
fakt, že celkem 16 % obcí zůstalo nezařazeno do regionů. „Alternatívny prístup
vymedzenia marginálních regiónov na Slovensku“ z úst A. Micháleka vedl
k doložení skutečnosti, že od Bratislavy k východu státu se situace zhoršuje.
Za použití sedmera kritérií (index stárnutí, očekávaná střední délka života,
saldo stěhování, míra evidované nezaměstnanosti, průměrná měsíční mzda
zaměstnanců, podíl osob v hmotné nouzi, počet hlášených onemocnění na TB)
a polohy alespoň 4 indicií v kvartilech identiﬁkoval celkem 21 marginálních
regionů (z nich 50 % na východě Slovenska, 1/3 na středním Slovensku a pouze
okres Levice v západním Slovensku).
V regionální sekci na předchozí příspěvek navázal referát K. Klemešové
a I. Andráška „Povodňová problematika a regionální rozvoj“. Bázi zohlednění
metodiky VÚV autoři demonstrovali mapy „intenzity povodní“ (tedy hloubky
záplavy a rychlosti proudění) a vypočítávali velikost škod. Sestavili „matice
rizika“ a odhadli „průměrné roční riziko povodně“. Z. Veselovská a A. Michálek
pojednali „Priestorovú diferenciáciu kriminality“. Zaměřili se především na
tzv. ostatní krádeže vzhledem k vcelku dobré (a početné) evidenci těchto činů
majících bezprostřední dopad nejen na majetek lidí, ale na vnímání kvality
života. Studii provedli po 53 policejních okresech Slovenska a pracovali se
třemi skupinami pachatelů. V množství krádeží vedou Košice a Bratislava,
vysoký je podíl romské kriminality (místy nadpoloviční). V. Székely informoval
o „Interregionálních a intraregionálních disparitách Slovenska“. Problémy ve
výzkumu činí odlišné pojetí města a venkova v doporučeních OECD a slovenské
legislativy. Z jiného aspektu se na Slovensko podíval J. Szöllös v příspěvku
„Transformácia politickej scény na Slovensku a jej prejav v regionálnej diferenciácii podpory strán v parlamentných voľbách v roku 2012“. Počet zúčastněných
subjektů výrazně kolísá a zastoupení se silně mění. Stabilní podporu má KDH,
v minulosti „vůdcovské strany“, avšak ty vykazují často extrémní výkyv podpory. M. Ševčíková zaujala tématem „Kreativita – potenciál pre regionálny
rozvoj na Slovensku“. Autorka kreativitu pojímá jako komplexní projev novoty,
jedinečnosti, zdrojů ekonomického růstu, faktorů zlepšení života, originality
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apod. Podle dostupných údajů počítala úroveň kreativity pro slovenské kraje.
Nejlépe je na tom Bratislava, nejhůře Prešovský kraj. Úroveň značně koreluje
se zastoupením vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci.
Druhé kolo urbánně geograﬁckých příspěvků zahájil J. Kunc a P. Tonev „Dojížďkou za maloobchodem v brněnské aglomeraci“. Zdá se, že hypermarkety
ve světě prodělávají krizi. V USA jich bylo nedávno uzavřeno kolem 400. Zato
v Česku při relativně nejvyšší koncentraci v Evropě se jim stále daří poměrně
dobře. Přerod bratislavského sídliště dokumentovali P. Šuška a L. Stasíková
v referátu „Transformácia vybudovaného prostredia v postsocialistickej Petržalke“. V betonové čtvrti na pravém břehu Dunaje již léta probíhá „humanizace
sídliště“ za doprovodu změny struktury obyvatelstva, změny disponibilních
služeb a dopravních možností. Sem se stěhují mladé „startovní“ rodiny, ale
postupně i investoři, byť v množství stále zaostávajícím za ostatními částmi
slovenské metropole. Diskuze se rozproudila kolem příspěvku I. Andráška,
J. Kunce, P. Toneva a J. Bieleka „Vnímanie mestských štvrtí Brna z pohľadu
kvality života“. Ukazuje se, že podle dotazníkového šetření některé čtvrtě Brna
„slynou“ nevalnou pověstí u všech obyvatel města bez ohledu na jejich aktuální
bydliště (jih a údolí Svitavy), dobře jsou vnímány severní čtvrtě od přehrady po
Soběšice, zatímco centrum města je hodnoceno velmi sporně J. Daniel (z UP
v Olomouci) pak závěrem rozebral „Vybrané problémy výzkumu socialistické
organizace prostoru na příkladu transformace Žďáru nad Sázavou“. Toto město
patří mezi tzv. „nová socialistická města“, jež vznikla v bývalém Československu
(v Česku je typickým příkladem Havířov). Charakterizuje je kombinování tří
skupin obyvatelstva: starousedlíků, přistěhovalců ze sousedních obcí a příchozích kvaliﬁkovaných dělníků zdaleka, mohutná moderní výstavba s malým
ohledem na tradice a enormní nárůst populace proti předsocialistickému období, nyní obtížný přechod do nových poměrů.
Závěrečná sekce věnovaná krajině a fyzickému prostředí nakonec „prořídla“.
K. Kirchner v kolektivu za spolupracovníky P. Roštínského, Z. Kalába a M. Lednickou přiblížil aktuální „Interdisciplinární geovědní studium historického dolu
Jeroným ve Slavkovském lese (západní Čechy)“. V zájmovém území se postupně
odehrály jak důlní a vojenské aktivity, které nejenže značně rozkolísaly počty
přítomného obyvatelstva, ale také se hluboce odrazily v transformaci přírodního
prostředí. Nato J. Kolejka v příspěvku „Postindustriální transformace krajiny
Kamenicka“ demonstroval geostatistické a kartograﬁcké metody hodnocení
současné krajiny v povodí říčky Kamenice v Jizerských horách z hlediska kompozice druhotné struktury. Závěrem semináře vystoupili S. Martinát, P. Dvořák, D. van der Horst a B. Frantál s tematikou „Bioplynové stanice jako součást
venkovského prostoru: hlavní poznatky z výzkumu v České republice a Velké
Británii“. Tento obnovitelný energetický zdroj neustále zvyšuje svůj podíl na
palivové bilanci obou zemí tak, jak klesá odpor místního obyvatelstva a jeho
negativní vnímání produkce bioplynu. Špatné zkušenosti však působí značné
výkyvy percepce.
Více informací bude k dispozici ve sborníku rozšířených abstraktů a v plném
znění v individuálních článcích mířících do českého a slovenského odborného
tisku.
Jaromír Kolejka
60

Seminář Současný stav a perspektivy dopravní geograﬁe 2012

Dne 19. října 2012 se na pražském Albertově konal seminář „Současný stav
a perspektivy dopravní geograﬁe 2012“. Jak nám bylo později potvrzeno, jednalo se o první formální setkání českých a slovenských dopravních geografů
od roku 1989. Právě snaha navázat na relativně dlouhou řadu každoročních
odborných seminářů, které vyvrcholily v roce 1988 vydáním dodnes hodnotného
sborníku s názvem Současný stav a perspektivy dopravní geograﬁe (Holeček
1988), byla jedním z hlavních argumentů pro uspořádání společného setkání
zástupců české a slovenské dopravní geograﬁe. Druhým zjevným důvodem pak
byl pokus o nastolení zrcadla současných dopravně geograﬁckých výzkumů
v československém prostoru. Místností i počtem účastníků spíše menší, nicméně o to přínosnější a více diskuzní, seminář byl primárně orientován na
aktuální trendy, metodologické problémy a perspektivy naší dopravní geograﬁe.
Organizačně jej zajišťovali pracovníci univerzitních pracovišť v Praze, Bratislavě, Brně a Českých Budějovicích.
V dopoledním bloku vystoupili geografové, kteří primárně v oboru geograﬁe
dopravy nepůsobí, nicméně jejich výzkumné zaměření je nebo bylo příbuzné
dopravně geograﬁckým tématům. S úvodní přednáškou věnující se současným
teoriím regionálního rozvoje a jejich implikací v geograﬁi dopravy vystoupil
doc. Jiří Blažek (UK v Praze). V rámci své přednášky na několika příkladech
mimo jiné upozornil na často diskutovaný problém vztahu mezi dopravou a regionálním rozvojem, kdy je doprava považována za důležitý, nicméně nikoliv
jediný faktor podporující rozvoj jednotlivých regionů. Druhé přednášky se ujal
doc. Milan Viturka (MU Brno), který se zejména v 70. a 80. letech geograﬁí
dopravy přímo zabýval. Rovněž i on ve svém příspěvku nabídnul zajímavou
diskuzní problematiku věnující se multikriteriálnímu hodnocení potřebnosti
výstavby expresních silničních komunikací na území Česka, včetně hodnocení
jejich ekonomických a společenských beneﬁtů. Mimo jiné poukázal na předpokládané pozitivní dopady výstavby rychlostních silnic R55 a R35 a dálnice D3
pro rozvoj dotčených regionů, které by v současné době měly být považovány za
prioritní. Prof. Pavol Korec (UK v Bratislavě) ve svém příspěvku věnovaném
úloze dopravy ve vývoji regionální struktury Slovenska mimo jiné zavzpomínal na dnes již nežijící dopravní geografy S. Řeháka a S. Mirvalda. Dopolední
blok uzavírala přednáška věnovaná teoreticky i empiricky pojaté problematice prostorových interakcí v geograﬁi dopravy a rovněž zajímavému fenoménu
funkce vzdálenosti v prostorových interakcích od doc. Mariána Haláse (UP
v Olomouci).
Odpolední blok zahajoval dr. Marcel Horňák (UK v Bratislavě) s aktuální
problematikou vztahu dopravy k sociální exkluzi. Mimo jiné ve své přednášce
naznačil některé možnosti zmírňování sociální exkluze generované dopravou
například prostřednictvím rozvoje virtuální mobility. Na jeho přednášku navazoval dr. Daniel Seidenglanz (MU Brno) s diskuzním příspěvkem o mobilitním
obratu (mobility turn) a jeho vztahu k současným dopravně geograﬁckým studiím. Metodicky orientovaná přednáška dr. Stanislava Krafta (JU v Českých
Budějovicích) se zaměřila zejména na některé problematické otázky v současném výzkumu každodenní prostorové mobility obyvatel v Česku a rovněž
na možnosti praktického využití moderních geoinformačních technologií pro
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Obr. – Účastníci semináře. Horní řada zleva: S. Kraft, P. Korec, K. Mikula, M. Marada,
M. Halás; dolní řada zleva: M. Horňák, D. Seidenglanz, J. Chmelík. Foto: D. Michniak

její studium. Přínosný byl rovněž příspěvek dr. Igora Ivana (VŠB-TU Ostrava)
o vztahu mezi geoinformatikou a geograﬁí dopravy. Integrace obou disciplín
a jejich vzájemná kooperace v sobě skýtají velký potenciál, ze kterého by obor
mohl významně těžit. Dr. Miroslav Marada (UK v Praze) přednesl ve svém příspěvku návrh výzkumného plánu v geograﬁi dopravy pro základní i aplikovaný
výzkum. Zajímavá byla v tomto ohledu zejména diskuze principů, mechanismů
a výsledných forem organizace dopravních jevů. Odpolední přednáškový blok
pak uzavřel dr. Daniel Michniak (GÚ SAV) s příspěvkem o možnostech výzkumu dostupnosti v geograﬁi dopravy, ve kterém bylo poukázáno na značnou rozmanitost pojmu dostupnost a její různé chápání v geograﬁi dopravy i mimo ni.
Podle všeho lze hodnotit seminář pozitivně. V přátelské atmosféře se podařilo
prodiskutovat některá ožehavá témata z oblasti české a slovenské dopravní
geograﬁe. Nezapomenutelným zážitkem pak jistě bylo symbolické zakončení
semináře na střeše budovy Přírodovědecké fakulty (viz obr.). Doufáme, že se
mezi početně malou skupinou dopravních geografů podařilo dosáhnout větší
informovanosti o možnostech spolupráce v tomto malém, ale důležitém oboru.
Zároveň doufáme, že seminář dokázal inspirovat i nevelký počet studentů, kteří
se ho zúčastnili. Velký dík patří ještě jednou všem přednášejícím a zároveň
lidem, kteří se starali o technické zajištění semináře. Všechny prezentace a fotogalerie ze semináře jsou vystaveny na webových stránkách Výzkumného centra
dopravní geograﬁe na PřF UK v Praze (www.geograﬁedopravy.cz). Organizátoři
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se zároveň dohodli na pravidelném konání dopravních seminářů s dvouletou
periodou, proto… milí současní, budoucí i bývalí geografové dopravy, na viděnou
v Bratislavě v roce 2014!
Stanislav Kraft

Působení EGEA v České republice

Na podzim 2012 začala svou činnost v České republice již třetí entita EGEA
(European Geography Association for Students and Young Geographers), a dovršila tím úspěšný rok pro české studenty geograﬁe na evropské scéně. Cílem
našeho příspěvku je seznámit geograﬁckou komunitu s asociací EGEA a přiblížit působení entit v Praze, Brně a Olomouci.
EGEA je evropská platforma fungující za účelem navázání interakcí mezi
studenty geograﬁe. Současná síť EGEA, sestávající z 93 buněk (entit) v 35 zemích, zahrnuje přibližně 2 500 aktivních členů. Entity náleží, dle geograﬁcké
polohy, do jednoho ze čtyř regionů; Východního, Západního, Mediteránního
a Severního a Baltského. Počátek, za kterým stojí studenti geograﬁe z Barcelony, Utrechtu a Varšavy, se datuje do roku 1987. O rok později nabyla EGEA
oﬁciálního statusu nadace. Její sídlo bylo umístěno do Utrechtu a zůstává zde
do současnosti. V roce 2009 došlo ke změně statusu z nadace na asociaci.
Nejdůležitějším orgánem je General Assembly (GA), sestávající ze zástupců
všech entit s volebním právem. Zasedá každoročně během výročního kongresu a rozhoduje o politice EGEA v následujícím roce. Také nominuje Board of
EGEA (BoE), vykonávající rozhodnutí GA a základní agendu řízení asociace,
a Regional Contact Persons, spravující a zastupující jednotlivé regiony. Fungování a rozvoj asociace v různých oblastech je zaštiťován sedmi komisemi
a redakční radou časopisu The European Geographer, které spadají přímo pod
BoE. Na nejnižší hierarchické úrovni ﬁgurují entity. Jejich status není striktně
deﬁnován a může se lišit od neziskových organizací po neformální skupinu.
EGEA usiluje o navázání vztahů mezi studenty z různých entit za účelem
výměny geograﬁckých znalostí, přístupů i zájmu, stejně jako poznávání jiných
kultur nebo sdílení volného času. K dosažení vytyčených cílů je organizována
široká škála akcí odehrávajících se na úrovních od lokální po celoevropskou.
Nejvýznamnějšími událostmi jsou každoroční kongresy. V první polovině
kalendářního roku jsou organizovány čtyři regionální kongresy s účastníky
přijíždějícími převážně z regionu, kterému je kongres věnován. V září každého
roku se odehrává výroční kongres celé EGEA. Programy kongresů se běžně
skládají z workshopů, exkurzí a přednášek s geograﬁckou tematikou, výletů po
přírodním a kulturním dědictví či tréninků měkkých dovedností. Naučná část
je obvykle doprovázená tradičními večerními programy věnovanými poznávání
kultury zastoupených národností. V průběhu roku jsou entitami organizovány semináře nabízející rozšíření znalostí geograﬁckých oborů. Jako příklad
můžeme jmenovat White Sea Geomorphology Seminar (organizovaný EGEA
Moscow), Protected Area Seminar 2: Danube Delta (EGEA Bucharest) nebo
Cultural Seminar: „Egean, Who are you?“ (EGEA Vilnius). Vědecký program
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asociace zaštiťuje Scientiﬁc Committee. Nabízejí se tak např. příležitosti prezentovat výsledky výzkumných projektů na EGEA kongresech i jinde, publikovat článek ve vlastním časopisu či sledovat přes internet přednášky přizvaných
odborníků z celé Evropy. Otevírají se i možnosti účastnit se terénních praktik
na partnerských univerzitách. Kromě událostí s výhradně naukovým programem organizují entity množství volnočasových aktivit. Velmi populární jsou
expedice do hor (např. Altai Expedition; EGEA in Caucausus; Transylvanian
Alps Expedition), kulturní akce (např. setkání Many Cultures 4 Europe; Slavic
Weekend; Balkaniada) a výměnné pobyty mezi, nejčastěji, dvěma entitami.
Komunikační platformou pro členy je přirozeně internet, živý portál www.
egea.eu a aktualizovaný Facebookový proﬁl. Portál využívají entity pro svoji
vlastní prezentaci i organizaci činností, v kalendáři jsou přehledně zaznamenány veškeré důležité aktivity všech entit, dále je možné nalézt oﬁciální informace o celé asociaci, proﬁly členů či fotograﬁe ze společných akcí. Nedůležitější
součástí portálu je ale fórum, kde členové neúnavně komentují veškeré záměry
organizátorů a komunikují s lidmi z celé Evropy, které sice třeba viděli jen
jednou v životě, ale nalezli mnoho společných témat k diskuzi.
EGEA Brno
EGEA Brno byla založena v dubnu 2010 díky podpoře kolegů z Prahy a Bratislavy. Velmi dobře se zabydlela a již po necelých dvou měsících zorganizovala
první mezinárodní akci nazvanou Brno to Europe. Slibně se rozvíjející růst do
současného stavu podpořili další mezinárodní akce organizované brněnskými
studenty Cyclotour Highlands 2011, Explore Moravia a výměna s geografy
z Marburgu. Získané zkušenosti z předchozích akcí pomohly ke spolupořádání
doposud nejvýznamnější akce, Šumava Mountains Geomorphology Seminar,
která se konala na přelomu srpna a září 2012 ve Stožci (viz následující příspěvek
v tomto čísle Informací ČGS). Členové brněnské entity rovněž přispívají svojí
přítomností v komisích a dalších významných orgánech na fungování a rozvoji
asociace. Za zmínku stojí spoluúčast na vzniku série geomorfologických seminářů a projektu EGEA Field Trips v rámci činnosti Scientiﬁc Committee. Díky své
aktivitě si EGEA Brno vysloužila nominaci na ocenění nejaktivnější nové entity.
EGEA Praha
Obnovená entita EGEA Praha navázala na dřívější evropskou aktivitu
skupiny studentů geograﬁe na PřF UK v Praze okolo roku 2005 první akcí
v listopadu roku 2010. Do Prahy se kromě 15 pražských studentů sjelo i 15 studentů z okolních zemí Evropy i z brněnské entity. Z této množiny potenciálních
zájemců a jejich spolužáků vykrystalizovala skupina přibližně 20 studentů
z různých ročníků. Ti se scházeli na geograﬁcky zaměřených procházkách po
Praze s výkladem vyučujících z PřF UK, na prohlídkách fakultních muzeí, na
výletech za přírodními zajímavostmi okolí Prahy nebo třeba jen večer v restauračním zařízení. Na každou akci vždy zavítali noví kolegové, které myšlenka
zaujala, někteří ze starších členů naopak svoji činnost utlumili, ale myšlenka
o možnosti poznávání geograﬁe v praxi i s kolegy ze zahraničí se rozšířila. Tyto
akce pro české studenty totiž doplnily dvě studentské výměny, v dubnu 2011
členové entity navštívili Vídeň, v listopadu téhož roku místní entita hostila
studenty geograﬁe z Vídně a Mnichova. Na jaře a na podzim roku 2012 proběhla
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výměna s univerzitou v Amsterdamu a ke konci minulého roku s Bratislavou.
Kromě toho se někteří členové zúčastnili i dalších akcí s mezinárodní účastí na
území Česka. Na podzim roku 2011 aktivita entity vrcholila pravidelným týdenním setkáváním spojeným s hraním stolních her, promítáním fotograﬁí z cest
či diskuzí na různá témata. Od té doby entita tolik aktivní nebyla, ale studenti
se stále scházejí při různých příležitostech a domlouvají akce jak místní, tak
v česko-slovenském prostoru i v evropském měřítku.
Krátké zprávy z většiny těchto aktivit byly publikovány na studentském
webu PřF UK (www.natur.cuni.cz/student; tag EGEA), stránce geograﬁcké
sekce fakultního webu (www.natur.cuni.cz) či na webu ČGS (http://geography.
cz; štítek EGEA), často doplněné fotograﬁemi.
EGEA Olomouc
EGEA Olomouc je nejmladší entita na české geograﬁcké scéně založená na
podzim roku 2012. Entita vznikla na popud brněnské entity za podpory vyučujících na katedře geograﬁe Univerzity Palackého v Olomouci. Jakožto nováček
na velké evropské geograﬁcké scéně se snaží aktivně participovat jak na lokální,
tak na evropské úrovni. Důkazem toho je účast na tematicky pořádaném víkendu EGEA ve Lvově, který proběhl v listopadu roku 2012, a na lokální úrovni
pořádání přednášek pro studenty. Přednášejícími jsou vždy studenti, kteří se
účastnili stáží, Erasmu, letní školy, polárního výcviku nebo rádi cestují a chtějí
se o své zážitky podělit se svými spolužáky. Organizačně na mezinárodní scénu
vstoupila entita přispěním do programu brněnské události Explore Moravia,
v rámci níž přivítala všechny účastníky i organizátory v Olomouci a poskytla
první seznámení s prostředím geograﬁe na Univerzitě Palackého. Do budoucna
EGEA Olomouc chystá seznamovací česko-slovenský víkend v Nízkém Jeseníku
a užší spolupráci s českými a slovenskými kolegy.
Jakub Ondruch, Jakub Široký, Zuzana Vláčilová

Šumava Mountains Geomorphology Seminar

Studentské organizace EGEA Brno a EGEA Praha (entity Evropské geograﬁcké
asociace pro studenty a mladé geografy) uspořádaly na přelomu srpna a září
mezinárodní seminář na téma ﬂuviální geomorfologie a biogeograﬁe. Jednalo
se o druhý ročník série geomorfologických seminářů, který minulý rok pořádali
studenti Lomonosovy univerzity v Moskvě na pobřeží Bílého moře.
Devítidenní seminář se konal v ubytovacím zařízení šumavského národního
parku v Českých Žlebech u Volar. Kromě skupinky českých studentů patřili
mezi účastníky i studenti z Ruska, Německa, Belgie a Finska. Celkem 15 mladých geografů zahájilo program workshopem uvádějícím do problematiky ﬂuviální geomorfologie, při kterém si účastníci osvojili základní poznatky z oblastí
terminologie, toku jako říčního systému, hydrauliky a vzorů proudění. Následně si mohli zažít nabyté znalosti při řešení praktických úkolů s cvičnými daty.
Druhý den byl věnován počítačovým technologiím, využití GIS prostředí (a jeho
rozšíření, např. extenze HEC-RAS) pro modelování chování toku.
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Zásadními body programu byly exkurze s odborníky. S RNDr. Filipem
Hartvichem, Ph.D. se účastníci vypravili do údolí řeky Losenice, kde mohli
pozorovat procesy probíhající v horském úseku vodního toku. Sami si zde mohli
vyzkoušet ﬂuviálně-geomorfologický monitoring a byli seznámeni s postupem
při sběru dat pro software Sedimetrics. Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. provedl
skupinu mladých geografů meandry řeky Lužnice, kde byly, v kontrastu s výše
zmíněnou lokalitou, pozorovatelné procesy vodního toku rovinné oblasti. Koryto
Lužnice je v relativně četných úsecích bohaté na dřevní hmotu, která zde významně ovlivňuje hydrauliku proudění a s ní spojenou morfologii dna i břehů.
Z praktického hlediska se studenti naučili uvažovat o proudění v korytě při
splouvání Teplé Vltavy od Lenory po most u Pěkné na kánoích. Taková zábavná
forma výuky vzbudila velmi pozitivní ohlas a během dalších dní semináře se
ukázala být i značně efektivní.
Studijní dny se střídaly s odpočinkovými, které byly věnovány poznávání
jihočeských pamětihodností včetně měst Prachatic či Českého Krumlova. Příroda Národního parku a CHKO Šumava, ve které se účastníci téměř neustále
pohybovali, dotvářela příjemnou atmosféru semináře. Seminář nabídl, mimo
seznámení studentů s ﬂuviálně-geomorfologickou a biogeomorfologickou tematikou, rovněž setkání s kolegy ze zahraničních univerzit, což je vždy velmi
inspirující a motivující. Tyto námi vytyčené cíle podněcují k uvažování nad
tím, co kolem sebe vidíme, v nových souvislostech a rozšiřují studentům obzory. Z celkových ohlasů soudíme, že seminář se odvíjel v pozitivním klimatu
a účastníci odjížděli spokojení. Organizátoři děkují Národnímu parku Šumava
a Přírodovědecké fakultě UK v Praze za podporu při realizování semináře.
Jakub Široký, Jakub Ondruch

Setkání studentů s absolventy KSGRR PřF UK v Praze

V úterý 4. 12. 2012 proběhla beseda studentů geograﬁcké sekce s absolventy
katedry sociální geograﬁe a regionálního rozvoje PřF UK. Téměř do posledního
místa zaplněná Velká geologická posluchárna svědčí o velkém zájmu studentů
získat co nejvíce informací o možnostech uplatnění geografů v praxi.
Pozvání na tuto besedu přijali geografové, kteří působí v různých sférách.
Konkrétně své profesní zkušenosti sdělili RNDr. Jan Kára (Ministerstvo zahraničí ČR), RNDr. Josef Postránecký (Ministerstvo místního rozvoje ČR),
RNDr. Jan Müller (ÚÚR), RNDr. Vít Štěpánek (konzultant), Mgr. Petra Skalická (Člověk v tísni), Mgr. Martina Kopečná (Magistrát hl. m. Prahy), Mgr. Hana
Bednářová (Český statistický úřad), Mgr. Ondřej Špaček (KPMG), Mgr. Jiří
Stockman (Scientica), Mgr. Jan Martinec (CzechTourism), Mgr. Zdeněk Halamásek (Gymnázium Budějovická), Mgr. Matěj Vrhel (Gymnázium Nad Kavalírkou). Bylo milé, že i další pozvaní absolventi využili tohoto setkání k návštěvě
Albertova, a ti, kteří se nemohli dostavit, poslali trefné poznámky mailem.
Je zřejmé, že široký poznatkový základ umožňuje velmi pestré profesní zaměření. Úzká specializace přichází až s konkrétním pracovním postem. Za největší
přínos studia geograﬁe na PřF UK v Praze většina hostů považuje získaný
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komplexní způsob uvažování. Je to deviza geografů oproti úzce zaměřeným
odborníkům. Hlubší analýza uplatnění absolventů Geograﬁcké sekce PřF UK
představuje cennou zpětnou vazbu pro tvůrce koncepce geograﬁckého vysokoškolského studia, proto na toto téma proběhlo již několik výzkumů. V současné
době se připravuje rozsáhlé dotazníkové šetření, které bude realizováno v roce
2013.
Dana Řezníčková, Dana Fialová

Mezinárodní konsorcium na výzkum sesuvů

Mezinárodní konsorcium na výzkum sesuvů (ICL – International Consortium
on Landslides) vzniklo v lednu roku 2002 na mezinárodní konferenci v Kyotu
(Japonsko). Tato organizace je založena na mezioborovém přístupu k výzkumu
různých druhů svahových pohybů v kontextu působení komplexu přírodních
ohrožení a sdružuje odborníky ze sféry akademické, univerzitní i nevládních
organizací. Během deseti let své existence vybudovalo ICL kromě vlastní
funkční struktury a rozšíření působnosti po světě řadu produktů, jež působí
v základním i aplikovaném výzkumu, vytvářejí metodickou základnu vědy
či napomáhají výukovému procesu. Oﬁciální statut ICL je nevládní organizace s partnerstvím s UNESCO. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
v Praze patří prostřednictvím doc. RNDr. V. Vilímka, CSc. mezi „zakládající“
členy ve smyslu zapojení do práce organizace. Dalším členem od roku 2002 je
RNDr. J. Zvelebil, CSc. (dnes nezisková organizace Geo-tools). V současné době
ICL zahrnuje 32 členských zemí (např. Japonsko, USA, Kanadu, Rusko, Čínu,
Itálii, Německo, Česko, Norsko, Slovensko, Slovinsko). Přičemž některé státy
mají v ICL více členských institucí (např. Itálie či Japonsko). Další kategorií
jsou organizace, jež ICL podporují (neplatí členské příspěvky) a účastní se např.
evaluace projektů, evaluace Center excelence apod.: UNESCO, WMO, FAO,
ISDR, UNU, ICSU a IUGS.
ICL vytvořila brzy po svém vzniku významný výzkumný program, a to Mezinárodní program na výzkum sesuvů (IPL – International Programme on
Landslides), viz též http://icl.iplhq.org/. Vznik se oﬁciálně datuje ke konferenci
v lednu 2005 v Kobe, kde sekretariát ISDR (International Strategy for Disaster
Risk Reduction) tento program potvrdil. Návrhy IPL projektů procházejí evaluačním procesem uvnitř ICL a v současné době je jich kolem 40. Tyto projekty
mohou mít různý charakter: např. výzkumný, organizování letních škol (např.
Kyrgyzstán) či vyhodnocování a tvorbu databází. Jedním z prvních výzkumných projektů bylo studium sesuvů na Machu Picchu, na kterém participovalo
několik členských států – Japonsko, Itálie, Česko, Kanada, Slovensko a Peru.
V současné době probíhá projekt dr. J. Zvelebila „Geo-Risk Management for
Third World Countries – Mapping and Assessment of Risky Geo-factors for
Land Use“. Klíčovým projektem IPL se postupně ukázalo založení časopisu
Landslides – v dubnu roku 2004 vyšlo první číslo. Časopis publikuje původní
výzkumy v oborech geologie, geomorfologie, geofyziky a geotechnologie. Současně jsou prezentovány zprávy o mezinárodních aktivitách ICL/IPL. Mezinárodní
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odborná komunita rychle přijala nově vzniklý časopis, o čemž svědčí jednak
nárůst podaných příspěvků, a zejména pak stabilní růst výše impakt faktoru
(IF), a to z 0,754 na 2,216. Přičemž je potřeba zdůraznit nejen absolutní hodnotu výše IF, ale také pozici na škále seřazené podle výše v daném oboru. Impakt
faktor vypočítaný v roce 2012 zařadil Landslides již na 1. místo ve skupině
časopisů kategorie „geological engineering“ a ve skupině „multidisciplinary
geosciences“ zaujímá místo v prvním kvartilu. Vzhledem k tomu, že svahové pohyby jsou v rámci celých geověd relativně dost speciﬁckým tématem, je
tato pozice po osmi letech po vytištění prvního čísla pozoruhodná. Současně
je ale také potřeba uvést, že je stále těžší získat recenzní posudky na podané
příspěvky. V redakční radě ﬁguruje z Česka doc. V. Vilímek, což přináší mimo
jiné povinnost plnit funkci zpravodaje či recenzenta; jako externí zpravodaj
a recenzent začal postupně pracovat i RNDr. J. Klimeš.
Dalším významným mezníkem ve vývoji ICL bylo založení tradice pořádat
mezinárodní konference „World Landslide Forum“ (WLF), přičemž první se
konala v listopadu 2008 v Tokyu na United Nations University (Sassa 2009)
a druhá v říjnu roku 2011 v Římě (Sassa a kol. 2012). V současné době se již
intenzivně pracuje na přípravách WLF III, jež se bude konat v létě roku 2014
v Pekingu. Cílem není konkurovat světovým kongresům zavedených mezinárodních asociací, ale přivést dohromady jak odborníky pracující v základním
či aplikovaném výzkumu, tak zástupce soukromých ﬁrem, jež např. vyrábějí zařízení pro monitoring, stabilizaci svahů apod. Pravidelnými účastníky
jsou i lidé pracující v managementu rizik či ve vrcholných institucích jako
UNESCO, FAO, WMO atd. Na konferenci v Římě participovalo 864 účastníků
(z toho 6 z Česka).
V roce 2008 byla ustanovena skupina World Centres of Excellence on Landslide Risk Reduction (WCoE), a to v rámci Mezinárodního programu na výzkum
sesuvů. Panel expertů složený ze zástupců ISDR (International Strategy for
Disaster Reduction), UNU (United Nations University), UNESCO a ICL vybral
z podaných žádostí 12 úspěšných institucí. Mezi nimi uspěl i tým z PřF UK
v Praze (doc. V. Vilímek, prof. J. Kalvoda, RNDr. M. Křížek a RNDr. V. Treml).
Současně tehdy probíhala intenzivní spolupráce s RNDr. J. Zvelebilem a vznikla řada publikací a dílčích projektů (např. Zvelebil a kol. 2010). Oceněny byly
zvláště práce v Peru a v Etiopii (Vilímek a kol. 2010) a současně monitoring
svahových pohybů ve Hřensku. Centra excelence WCoE byla tehdy přidělena
např. i týmům z Japonska, Kanady, USA či Itálie. Centra excelence se ukázala
jako životaschopná a v Římě r. 2012 byla jmenována nová skupina, a to na období do r. 2014. Tým z PřF UK v Praze využil možnosti opakovaně se ucházet
o tento titul, byť pod mírně modiﬁkovaným názvem (World Centre of Excellence
on Landslide Risk Reduction) a se svojí žádostí uspěl.
Toto je důležité i s ohledem na současnou aktivitu ICL, jak rozšířit působnost po světě, když se neujala regionální centra ICL (viz např. ICL Europe).
Aktuální myšlenka, jež se zrodila v roce 2012, spočívá ve vytvoření tzv. sítí spolupracujících institucí na jednotlivých odborných tématech. Byl tedy opuštěn
systém regionálního sdružování a nahrazen tematickým – např. „ICL Landslide
Monitoring and Warning Network“, kde ﬁguruje pracoviště PřF UK v Praze od
počátku (Mikoš 2012). Další nově založenou sítí je např. „ICL Landslides and
Cultural and Natural Heritage Network“, kde ﬁgurujeme jako spoluzakládající
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pracoviště. Postupně začaly být zakládány i skupiny na základě regionálního uskupení, což se týká např. Asie, Latinské Ameriky a v Evropě balkánských zemí.
V lednu 2012 se v Kyotu pořádalo výroční jednání ICL, kde bylo sumarizováno uplynulých deset let existence ICL/IPL, přičemž byl současně diskutován a následně přijat strategický plán dalšího rozvoje (ICL Strategic Plan
2012–2021). Jedná se o poměrně obsáhlý dokument, ze kterého vyplynuly
následující priority: Sesuvy je potřeba vnímat multidisciplinárním způsobem
a v souvislosti globálních změn s cílem pokusit se vytvářet bezpečnější přírodní
prostředí a společnost odolnou vůči různým druhům katastroﬁcky probíhajících
svahových pohybů. Hlavní pozornost bude věnována mezinárodní spolupráci a partnerství, a to zejména u následujících okruhů: Inventarizace sesuvů
a mapování; Sesuvy v obydlených a průmyslových oblastech; Politika prevence
a legislativa; Sesuvy ve vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví lidstva.
Multidisciplinární přístup a implementace moderních technologií předpokládá
využívání dálkového průzkumu Země a pokročilých metod monitoringu a modelování. V rámci rozšíření tematického záběru výzkumů bude zintenzivněn
výzkum podmořských sesuvů a vazby na tsunami, výzkum sesuvů vysokohorských, polárních a připolárních oblastí a studium tzv. megasesuvů. Narůstající
hrozba výskytu sesuvů a jejich zvyšující se nebezpečnost vede k potřebě lepšího
vzdělávání, zejména v chudších oblastech světa. Toto souvisí rovněž s potřebou
analyzovat zranitelnost společnosti včetně sociálních dopadů. Velkou pozornost
je rovněž potřeba věnovat sesuvům ve vztahu ke globálním změnám, a to vytvořením adaptačních strategií na klimatické změny.
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Vít Vilímek

Nové webové stránky o problematice ﬂuviální geomorfologie Karpatské
oblasti České republiky

Problematika říčních systémů se v současném geomorfologickém výzkumu dostává stále více do popředí zájmu. Důvodem jsou změny, kterými dnešní říční
geosystémy procházejí. V návaznosti na tuto problematiku jsou realizovány
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výzkumy, které mají za cíl zlepšit stav našich řek a podpořit revitalizační snahy
společnosti a přirozené renaturalizační procesy probíhající v krajině. V souvislosti s těmito snahami začal probíhat na katedře fyzické geograﬁe a geoekologie
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě výzkum věnující se této
problematice, když studium říčních systémů z pohledu geosystémových procesů bylo započato na sklonku 90. let 20. století pod vedením doc. RNDr. Jana
Hradeckého, Ph.D.
Pro přehlednost a informovanost vědecké i laické veřejnosti o stavu výzkumu
a snahách této sekce byla vytvořena webová prezentace, jež je v současnosti
přístupná na adrese http://czech-rivers.blogspot.cz/. Publikačním jazykem je
angličtina, především z důvodu přístupu k informacím i v zahraničí. Hlavní
motivací je snaha přiblížit se současným trendům v internetové komunikaci
a snazší přístup k editaci stránek víceméně z kteréhokoliv místa na světě,
v kteroukoliv dobu a bez nutné potřeby speciálního programového prostředí.
Za hlavní cíl si tato forma prezentace výsledků a informací klade především
rozšíření komunikace mezi vědeckou, laickou, tuzemskou i zahraniční veřejností s vizí zlepšení stávající situace na vodních tocích v Česku.
Webové stránky jsou členěny do šesti základních částí informujících o: (i) základních principech a snahách ﬂuviálně-geomorfologické sekce na KFGG PřF
OU s přehledem veškerých aktivit, konferencí a základních výstupů z výzkumu;
(ii) členech týmu s popisem základních koncepcí a zaměření jednotlivých členů
sekce; (iii) přehledu publikovaných výsledků a závěrů; (iv) projektech a grantech podporující výzkumné aktivity; (v) odkazech na další výzkumné aktivity
prováděné v tuzemsku a zahraniční a v neposlední řadě (vi) o zájmové oblasti
a výzkumných lokalitách zaměřených na region české části Vnějších Západních
Karpat, jež jsou přehledně zpracovány v mapové aplikaci.
Koncepční zaměření ﬂuviálně-geomorfologického výzkumu této sekce KFGG
PřF OU směřuje především k identiﬁkaci a popisu změn a jejich příčin. Studium se také zaměřuje na výzkum morfologických parametrů a procesů ovlivňujících koryto-nivní systém, jeho hydraulických poměrů v kontextu transportních
podmínek sedimentů jako důležitého prvku koryto-nivního (dis)kontinua. Hlavní vizí této koncepce je budoucí využitelnost pro návrhy opatření vedoucí ke
zvýšení ekologické stability a snížení erozní schopnosti proudící vody na výtvory
lidské činnosti (typicky mostní konstrukce). Aplikace výsledků těchto výzkumů
mohou být později důležitým podkladem při projektování jednak revitalizačních
studií a také důležitým prostředkem podpory renaturalizačních procesů, které
jsou z hlediska ﬁnančních nároků minimálně nákladné.
Václav Škarpich, Tomáš Galia

Křížem krážem republikou: 24 hodin ve vlaku

Křížem krážem republikou je železniční cestovatelská akce, která se koná každoročně na Den železnice (poslední sobota v září). Jedná se o soutěž pětičlenných týmů, které se za 24 hodin snaží nacestovat vlakem co nejvíce kilometrů,
poznat zajímavá místa naší země a nové přátele. V neposlední řadě je cílem
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Obr. – Příklad trasy vítězného týmu ze 3. ročníku akce (2010). Autor: J. D. Bláha

akce podpora železniční dopravy jako ekologického, rychlého a bezpečného
druhu dopravy.
Nápad na uspořádání netradiční železniční soutěže se zrodil ve skautském
oddíle Krnovská Trojka v roce 2008, kdy se uskutečnil 1. ročník akce s účastí
40 skautských týmů. Od 2. ročníku je akce otevřena zájemcům z řad veřejnosti. Akce s každým dalším ročníkem získává na oblibě, jak názorně ukazuje
tabulka.
Jak probíhá 24hodinový železniční závod? Akce začíná přesně v 0:00 hodin.
Týmy mohou startovat z libovolné železniční stanice na území Česka, ale vzhledem k jízdním řádům a uspořádání železniční sítě se tradiční startovní póly
nachází v Praze a na osách Břeclav–Brno a Ostrava–Olomouc. Nejvytíženějšími
spoji jsou noční rychlíky Excelsior, které každoročně přepraví desítky účastníků akce z Moravy do Prahy a opačně. Týmy cestují na víkendovou jízdenku
SONE+, která na Den železnice platí pro pět osob bez ohledu na věk. Povinností
každého týmu je návštěva libovolného kulturního či turistického objektu (hrad,
zámek, muzeum, zoologická zahrada či rozhledna). Cestovatelské strategie
týmů výrazně ovlivňuje „pravidlo 10 %“, které určuje, že druhé projetí traťového
úseku bude ohodnoceno pouze 10 % kilometrické vzdálenosti. Týmy tak namísto
celodenní jízdy na nejrychlejších koridorových tratích musí volit okruh, na
kterém se často nevyhnou ani lokálním tratím. Skutečnou pestrost cestování
dodávají od 5. ročníku akce bonusové stanice, jejichž návštěvníci jsou v soutěži
bodově zvýhodněni. Závod končí s odbitím půlnoci ve stanici, která se nachází
maximálně 100 kilometrů od startu (viz příklad na obr.).
Cílem akce Křížem krážem republikou je posilování pozitivního vztahu k železniční dopravě zejména u dětí a mládeže, kteří jsou dominantní skupinou
účastníků. Organizátoři akce chtějí ukázat železniční dopravu jako rychlý,
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Tab. – Vývoj počtu týmů a kilometrů na akci Křížem krážem republikou v letech 2008–2012
ročník
2008
2009
2010
2011
2012

počet
týmů

vítěz

kilometry
průměr

celkem

40
47
59
70
80

1 304
1 325
1 493
1 493
1 9191

978
939
1 091
962
9261

39 120
44 133
64 369
67 340
74 0821

Pozn.: 1 = Počet bodů (součet počtu kilometrů, bodů za bonusové stanice a soutěžní úkoly)
Zdroj: autor na základě statistik organizátorů akce

pohodlný, bezpečný a ekologický způsob dopravy, tedy podpořit konkurenceschopnost železnice proti stále narůstající individuální automobilové dopravě.
Akce rozšiřuje geograﬁcké obzory účastníků, kteří objevují a poznávají zajímavá
místa Česka. Účastníci soutěže každoročně navštíví desítky kulturních a turistických cílů. Týmy během jediného dne procestují celou republiku a mohou
tak vnímat a posuzovat proměny krajinného rázu – od sídelní krajiny pražské
aglomerace přes šumavskou horskou krajinu, od krajiny úrodných polí Hané
po narušenou těžební krajinu Mostecka. Důležité jsou také sociální cíle akce –
navazování kontaktů s dalšími účastníky, které dodávají akci myšlenku, že
cestování vlakem může být zábava.
Za pět ročníků této cestovatelské akce nacestovali všichni účastníci přes čtvrt
miliónu kilometrů a poznali nespočet zajímavých míst a lidí. 6. ročník akce
Křížem krážem republikou se uskuteční v sobotu 28. září 2013. Geografové,
kteří rádi cestují a poznávají nová místa, se mohou přidat. Více informací o akci
se lze dozvědět na webové stránce http://krizemkrazem.unas.cz.
Michael Cestr

Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku

Wageningen University and Research Centre (WUR) patří k mladší generaci nizozemských univerzit. Byla založena v období intenzivního koloniálního
boomu na přelomu 18. a 19. století. Její tehdejší zaměření bylo zcela jednoznačné – maximální specializace na tropické lesnictví a plantážnické zemědělství.
Absolventi a výzkum měli podpořit co nejefektivnější exploataci nizozemského
koloniálního panství v Indonésii, Karibiku, Jižní Africe a Jižní Americe, vesměs
tedy v tropických regionech, kde se v konkurenci s dalšími velmocemi udržely
trosky bývalého nizozemského impéria. Orientace na tropické oblasti se mezi
dalšími obory udržela dodnes a univerzita vlastní terénní pracoviště v Kostarice
a na Pobřeží Slonoviny, mimo území bývalých kolonií. Univerzita byla umístěna
do tehdy malého městečka (nyní cca 37 000 obyvatel) ze strategických důvodů
na pomezí mezi „horním“ a „dolním“ Nizozemskem, aby byla v dosahu zájemců
z celé země. Univerzita původně sídlila v řadě menších budov v centru města.
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Nedaleko nich byla postavena i „profesorská“ vilová čtvrť. Město bylo boji za
2. světové války těžce poškozeno a škody se významně dotkly také univerzity. Zajímavostí je, že zde byla 5. 5. 1945 podepsána kanadským generálem Charlesem
Foulkesem s velícím generálem 25. německé armády von Blaskowitzem jedna
z vůbec prvních kapitulačních dohod. Univerzita však budovy v centru vesměs
prodala a za utržené prostředky se postupně buduje kampus na severním okraji
městské zástavby v rovinatém, avšak vlhkém terénu. Hladina podzemní vody
je do jednoho metru pod povrchem. Kampus tvoří architektonicky avantgardní
izolované budovy středních až gigantických rozměrů vzdálené od sebe i stovky
metrů. Aktuálně stavěné objekty pro potřebu stále obsáhlejší výuky a rovněž
nekonvenčního vzhledu i uspořádání se budují na náklady partnerů z průmyslu
(ač průmysl je především zainteresován na výzkumu).
Univerzita patří mezi typické „research universities“. Polovina z jejího zaměstnaneckého kádru o počtu cca 8 000 pracovníků působí přímo ve výzkumu,
druhá polovina se podílí kmenově na výuce. Vnitřní struktura univerzity je tak
neobvykle komplikovaná (viz obr.) a nemá v Nizozemsku obdobu. Prakticky
nezávisle na sobě zde fungují dva proudy aktivit: zemědělský a základní výzkum na jedné straně a univerzitní vzdělávání na straně druhé. Liší se nejen
náplní práce, ale také ﬁnancováním. Výzkumná část univerzity je dotována
nizozemským ministerstvem zemědělství, a zejména zájemci o rozmanité výsledky výzkumu ze strany praxe. Tu reprezentují především potravinářské
koncerny. Pro ně se zde vyvíjejí nejrůznější procedury a přípravky týkající se
výroby, skladování, regenerace apod. potravin. Podobně zde získává nejnovější
poznatky zemědělská produkce, a to jak v přímé péči o půdu, plodiny a zvířata,
tak v managementu podniků, kooperacích a hospodaření. Výzkum se odehrává
ve čtyřech (resp. pěti – při oddělení výzkumu rostlin a zvířat) základních oblastech (oborech): potraviny, rostliny a živočichové, životní prostředí a ekonomika.
Struktura je však proměnlivá a zcela záleží na aktuálně řešených výzkumných
úkolech, které zpravidla mají i přesah do jiných oborů. Výzkumné týmy řídí vedoucí, kteří jsou zodpovědní zadavateli projektu a kontrolní univerzitní komisi.
Jednou za čtyři roky je výzkumná část univerzity podrobena nadnárodnímu dohledu a hodnocení, které provádí mezinárodní komise složena z renomovaných
odborníků z Evropy i ze zámoří (nejčastěji z Německa, Belgie, Velké Británie,
často ze Švédska, Francie, Kanady apod.).
Vzdělávání se na univerzitě odehrává v analogických oborech. Škola se
v tomto směru chová jako „jednofakultní“ (Faculty of Agricultural and Environmental Sciences) a formálně se člení do oborových kateder řízených příslušnými vedoucími s pedagogickými tituly. Jejich starostí je organizace výuky ve
svěřeném oboru a s tím související administrativa. Ke katedrám jsou formálně
přiřazeni studenti. Fakticky však jejich vzdělávání probíhá cestou oborových
a mezioborových vzdělávacích programů. Probíhají bakalářské, magisterské
a doktorské studijní programy (oﬁciálně trvající 3, 2, resp. 3 roky), avšak výběr
předmětů je volný. Student si sám vytváří v detailu svůj studijní program. Jeho
realizace nicméně podléhá schválení a kontrole oborovou komisí. Student musí
v každém ročníku shromáždit příslušný počet kreditů (kolem 150) řadou způsobů (docházkou, kolokvii, zkouškami, elaboráty). Je zcela v kompetenci studenta,
za jak dlouhou dobu potřebný počet kreditů shromáždí. Je tak možné učinit
i v poměrně krátké době (nikoliv však nepřiměřené), což je opět komisionálně
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ověřováno. Vzhledem k tomu, že je studium placené (cca 1 200 – 1 400 Eur/rok),
snaha o zkrácení studia je u samoplátců zřejmá. Nizozemsko, univerzita, nadace, podniky atd. ovšem nabízejí různé stipendijní programy a půjčky, takže
většina studentů (z celkem cca 7 500) požívá výhody nejrůznějších ﬁnančních
výpomocí, zvláště pro cizince z rozvojových zemí (40 % všech studentů). Po shromáždění celkového počtu kreditů opravňujícího studenta k úspěšnému zakončení studia je mu automaticky udělován titul Bc., Mgr. (zde existují četné další
tituly se stejnou vahou – např. MBA, MA, DRS aj.), nebo Ph.D. bez jakýchkoliv
státních zkoušek a to kdykoliv v průběhu roku. Zvyšování vzdělání v delším
časovém odstupu je však poměrně nákladné pro absolventy jiných univerzit,
a to před rokem 1992. V takovém případě se za ročník studia platí až 14 000 Eur
(pro srovnání studium medicíny na nizozemských univerzitách vyjde ročně cca
kolem 17 500 Eur). Výuka probíhá zpravidla v intenzivních blocích po dobu až
jednoho měsíce. Učitel vyučuje kolem pěti hodin denně během všech pracovních dní. Výuka začíná první vyučovací hodinou v 9.00 a poslední hodina končí
kolem 14.00. Odpoledne je pak uvolněno pro samostudium, konzultace a práci
na studijních výstupech. Na doktorská studia se zájemci přijímají, pouze pokud
je dostatek prostředků přislíbených z výzkumu. Cca 20 % studentů – těch nejlepších ze všech programů – je angažováno v projektech. O studium na WUR
je značný zájem. Ročně se přihlašuje kolem 5 500 zájemců, z nichž jen kolem
2 500 tisíce bývá přijato. Řízení studijních programů provádějí samostatně pověření vedoucí. Důsledné oddělování vedoucích výzkumných, administrativních
a výukových funkcí slouží k maximální efektivitě jejich činností s příslušnou
nezávislostí, prakticky vylučující formální či účelovou, nikoliv však funkční
kumulaci funkcí u jedné osoby.
Studium a bádání v oblasti geovědních disciplín se soustřeďuje do oboru
životního prostředí. V badatelské sféře environmentální výzkum reprezentuje

Obr. – Schéma uspořádání aktivit na Wageningenské univerzitě s lokalizací geovědních pracovišť. Zdroj: upraveno autorem dle materiálů univerzity.
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organizace Alterra působící ve výzkumné části univerzity. Alterra požívá vynikající mezinárodní reputace mj. v oblasti krajinné ekologie a geoinformatiky,
které jsou geograﬁi nejbližší. Mezi vzdělávací a výzkumnou sférou univerzity
existuje celá řada společných institucí. Alterru se vzděláváním přemosťuje Středisko pro geoinformace (Centre for Geo-Information), kde působí řada předních
nizozemských krajinných ekologů. Z jejich produkce pochází např. evropská
klasiﬁkace současných krajin, krajinná databáze Evropy, metody studia krajiny prostředky DPZ, jejího účelového hodnocení. Pracoviště se opírá o přístup
k nejnovějším počítačovým technologiím, evropským geodatabázím (zpravidla
lokalizovaným v relativně nedalekém Bruselu, z geograﬁckého hlediska však
nutno jejich obsah brát s rezervou) a družicovým datům i zpracovatelským
programům. Středisko se angažuje v množství národních a mezinárodních
výzkumů, mj. i s Ruskou kosmickou agenturou. V publikační aktivitě ve sféře
krajinné ekologie patří mezi absolutní evropskou špičku. Pracoviště sídlí v budově Gaia, vyznačující se rovněž nekonvenčním vnějším a vnitřním řešením,
s dalšími biologicky, půdoznalecky, geologicky orientovanými institucemi, ale
také s pracovišti zabývajícími se integracemi, kooperacemi, krizovou problematikou apod., vesměs tedy s teritoriálním průmětem aktivit. Další podrobnosti
lze nalézt na internetových stránkách pracoviště (www.alterra.wur.nl).
Jaromír Kolejka
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