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Petr Daněk vydal knihu, kterých není nikdy dost. Ve své
monograﬁi se zabývá geograﬁckým myšlením. Po známé
a hojně citované knize Blažka a Uhlíře – Teorie regionálního rozvoje a po nedávno vydané Matouškově a Osmanově
knize – Prostor(y) geograﬁe (recenze na tuto knihu je na
str. 47, pozn. red.) se jedná o další velmi důležité dílo, které
uvádí čtenáře do v geograﬁi někdy podceňovaného území
teoretických konceptů.
Petr Daněk se ve své knize zaměřil na interpretaci jednotlivých směrů geograﬁckého výzkumu v éře rozvoje moderní
vědy. Pro řazení jednotlivých směrů a konceptů zvolil asi jediné logické hledisko
(časové) a práci roztřídil do celkem 10 hlavních kapitol.
Na první pohled možná čtenáře zarazí zařazení 8. kapitoly, kdy mezi Radikální geograﬁi (kap. 7) a Postmoderní geograﬁi (kap. 9) vkládá jako samostatnou část Feministickou geograﬁi. Nejsem si zcela jistý, že se autor v této části
udržel na pro geograﬁi tak důležité stejné řádovostní úrovni. Osobně chápu
směry feministické geograﬁe jako jeden z trendů postmoderní geograﬁe.
V jednotlivých kapitolách autor hledá souvislosti mezi zdroji, společenskými,
politickými nebo ﬁlosoﬁckými východisky ve společnosti a vývojem moderních
geograﬁckých směrů. Je příznačné, že k vlastní geograﬁi a k prostoru jako
hlavní materii geograﬁe se autor knihy v každé části dostává až po několika
stránkách uvození směru, konceptu a jeho ukotvení ve ﬁlosoﬁckých a jiných
rámcích. Právě propojení obecných společenských trendů s vývojem geograﬁckého myšlení považuji za jednu z nejsilnějších částí knihy.
Podle mého názoru je pro vývoj moderní geograﬁe symptomatické, i když
možná autorem nezamýšlené, že v knize s názvem Geograﬁcké myšlení nejsou
uváděny ani příklady, ani odkazy na moderní teoretické směry vývoje fyzické
geograﬁe. Autor se s tím vypořádává v úvodní části, kde v kapitole 1.4 rozděluje
užší, dílčí teoretické směry, které vysvětlují jeden nebo omezený soubor procesů
a vztahů a které dominují ve fyzické geograﬁi. Dílčí teoretické směry ve fyzické geograﬁi Petr Daněk řadí do pozitivistických věd a vlastní výzkum v této
oblasti geograﬁe buď teoretický předpoklad potvrzuje, nebo vyvrací a nahrazuje
novou koncepcí. Naproti tomu sociální geograﬁe je podle autora více ukotvena
v oblasti společenských a humanitních věd, které se snaží formulovat obecnější
teoretické směry a koncepty a odpovídající ﬁlosoﬁcké směry.
Knize by možná slušelo ještě další rozšíření, a to dvojím směrem. Svým osobním zaměřením považuji za podstatné a v geograﬁi unikátní sledovat diferenciaci
a variabilitu sledovaných jevů v prostoru a myslím, že právě schopnost vnímání
prostoru nejen jako pasivního pozadí aktivních dějů, ale i jako aktivní součásti
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rozhodování, je velmi důležitá. Práci by snad prospělo, pokud by se autor ještě
hlouběji zaměřil na vnímání a roli prostoru nejen v části radikální geograﬁe
ale i v dalších kapitolách. Moje druhá poznámka je již okrajová. Jako český
geograf bych rád uvítal názor autora na zařazení českých geograﬁckých škol
do mezinárodního kontextu tak, jak se od 60. let v domácím prostředí vyvíjely.
Velmi oceňuji jazyk práce. Autor píše neobyčejně čtivě, atraktivně a je
schopen podat relativně komplikovaná témata zcela srozumitelně. Nadmíru
osvěžující je také z textu čišící osobní zaujetí a přiznaná osobní pozice (např.
podkapitola 7.10) nebo některé nadnesené zkratky. Velmi mě například zaujalo
označení behaviorální geograﬁe jako „pohled z empiru“ (viz podkapitola 6.2).
Publikovaná kniha je nejen vynikající učebnicí, která zcela jistě bude ovlivňovat
směry další výuky na jednotlivých geograﬁckých pracovištích, ale je také velmi
zajímavým pohledem na vývoj moderní geograﬁe a může posloužit v orientaci
i zkušeným badatelům.
Radim Perlín, Univerzita Karlova v Praze,
e-mail: radim.perlin@natur.cuni.cz

Soukup, M.: Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii.
Karolinum, Praha 2014, 169 s., ISBN 978-80-246-2567-6.

Terénní výzkum je dnes každodenní rutinou. Téměř denně
se nám objevují různé dotazníky v e-mailových schránkách.
Téměř každý týden nás někdo na ulici osloví, aby zjistil, jaký
máme názor. Kromě toho jsme ale předmětem mnoha dalších
a neustálých výzkumů, jejichž jsme součástí. Určitě si každý
z nás vzpomene, že zboží, které vždycky nakupoval v sekci A v oblíbeném supermarketu se najednou, jakoby zcela
nelogicky, objevilo v sektoru B. I toto je výsledkem terénního
výzkumu, toho aplikovaného, který umožňuje majitelům
zvyšovat obraty a upravovat nákupní chování zákazníků.
Toto jsou jen nahodilé ukázky terénních výzkumů, kterých si všímáme.
Terénní výzkum, který do vědeckých metod vnesla v 19. století právě antropologie, se stal nedílnou součástí nejen každodenního života většiny lidí, ale
též velké části (nejen) sociálních vědců. Navíc stále větší část absolventských
prací v sociálních oborech je založena na terénním výzkumu; ať už se jedná
o výzkum místních sociálních skupin, studentů a jejich preferencí, či terénní
výzkum ve vzdálené zemi, kultuře a společnosti. Doposud ale na českém trhu
nevyšla původní publikace, jež by základy terénního výzkumu prezentovala,
strukturovala či vysvětlovala jeho úskalí.
Martin Soukup ve své knize Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii popisuje jak vznik jednotlivých metod, příčiny jejich vzniku, tak i strukturu,
chronologii a formu terénních výzkumů, tak, jak by se měly dělat (ale i tak, jak
se vesměs dělají). Vzhledem k tomu, že se jedná o první původní českou práci
zabývající se metodologií terénního výzkumu i jeho historií, je nutno tento počin
jednoznačně ocenit. Navíc potěší, že se tohoto tématu zhostil autor, jenž má
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velmi bohaté a „pravé antropologické“ zkušenosti z terénu. Jakoby ve šlépějích
průkopníků a praotců antropologie se i Martin Soukup zabývá primárně Melanésií, tedy oblastí, která byla předmětem výzkumů mnoha slavných osobností
antropologie (Malinowským „myticky“ počínaje). Práce tak působí diachronně,
umně kombinuje dějiny metod terénního výzkumu, příběhy velkých osobností
oboru i současnou antropologii v terénu a čtenář si tak může připadat trochu
jako cestovatel časem.
Na první pohled zaujme rozsah 169 stran textu, který ale komplexně pokrývá
všechny potřebné oblasti – od předmětu studia a dějin oboru, přes dějiny terénního výzkumu až po jeho samotnou strukturu a realizaci. Nejedná se však
o pouhou příručku či manuál. Současně knihu ale nelze chápat jako učebnici,
ale jako plnohodnotnou monograﬁi. Autor dokazuje, že je vskutku rozeným
antropologem, neboť umí téma podávat čtivě, a přitom věcně. Možnou výtkou
čtenářů z ne-antropologických řad může být fakt, že autor občas nevysvětluje
základní, přesto ne obecně známé pojmy (anebo je nevysvětluje při prvním užití,
ale až v dalších kapitolách knihy).
Kniha je členěna do čtyř hlavních kapitol a vstupní a závěrečné kapitoly.
V první kapitole (fakticky druhé, avšak první kapitola – „Povoláním antropolog“ – je spíše krátkým vstupem do tématu) se autor věnuje zasazení antropologie do širšího vědního rámce a jejím předmětem. Je jisté, že takové téma nelze
na patnácti stranách nijak hluboce obsáhnout. Čtenář se zde seznámí s kondenzovanou deﬁnicí základních antropologických termínů jako je holismus,
kultura, kulturní prvek, komplex, univerzálie, areál, instituce či relativismus,
i se základním dělením antropologie.
Jednou ze základních vlastností antropologických výzkumů je fakt, že jejich
předmětem jsou „ti druzí“. Studium cizích, neznámých kultur a jejich společností je tradičním přístupem antropologie. Antropologie vznikla do značné míry
jako věda zkoumající „divochy“, vzdálené a zcela odlišné civilizace a tzv. neliterární, dříve nazývané „primitivní“ společnosti a kultury. Byť se tento obraz
antropologie v průběhu času výrazně změnil, je pravdou, že odlišnost zkoumané
kultury přetrvává. Autor sám provádí výzkum ve zcela odlišných kulturách
v Melanésii, a je proto velmi erudovaným odborníkem na tuto problematiku.
Každý výzkumník je součástí svého výzkumu, neboť svými smysly vnímá zkoumanou kulturu a skrze vlastní hermeneutiku se jí snaží porozumět. Tato témata jsou diskutována v další kapitole, kde se autor přibližuje k počátkům vzniku
oboru i podstatou objevování a smyslem studia jiných kultur a společností.
Jak autor vysvětluje v kapitole Vývojové proměny metody antropologie, ani
tato disciplína nebyla založena od počátku na terénním výzkumu. Otcové antropologie 19. století byli vesměs kabinetní vědci. Nicméně již velmi záhy začali
své studium doplňovat metodami terénního výzkumu, jako byly dotazníky,
strukturované rozhovory apod. Tato kapitola společně s následující, zabývající se samotnými technikami terénního výzkumu, patří ke stěžejním částem
práce. Autor zde sleduje vývoj terénního výzkumu od příruček, podle kterých
cestovatelé, kolonisté a jiní zpracovávali informace pro kabinetní antropology
až po otázku poznání skrze terénní výzkum.
Byť autor popisuje vývoj oboru jako takového, popisuje tím de facto i proces,
kterým prochází každý antropolog, ba dokonce každý, kdo chce dělat nějaký
terénní výzkum. Od prvních informací o kultuře či společnosti, které zažehnou
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zájem o studium, je proces poznání krkolomný a plný „zpáteček a rozcestníků“.
Jak sám autor říká, nelze napsat „kuchařku“ na antropologický výzkum. Každý
výzkum je speciﬁcký, téměř neopakovatelný a žádné informace nejsou špatné,
jen jejich interpretace taková může být. Prvními velkými terénními výzkumy
byly expedice. Ty lze považovat za holistické, neboť se jich účastnili většinou
experti v mnoha oborech, od přírodovědných až po sociální, včetně antropologů.
Cílem bylo získání maximálního množství dat pro komparace, podporu evolučních či difuzionistických teorií aj.
Následní antropologové na verandě se již sice místním populacím přiblížili a studovali jednu kulturu dlouhodoběji, avšak stále se „nekohabitovali“ se
studovanou kulturou, ale naopak ovlivňovali studovanou kulturu tou vlastní.
S tím vyvstává i otázka emického či etického přístupu v antropologickém výzkumu kultury a společnosti. Toto členění, vycházející z lingvistiky a všeobecně
objasňující rozdíly mezi pojmy přirovnáním k „langue“ (jazyk/jak to má být/jak
to chápe vědec) a „parole“ (řeč/tak jak to je/jak to vnímá studovaný), je zásadní
pro jakýkoliv terénní výzkum, avšak snad mimo antropologii (a psychologii)
je tato dichotomie minimálně reﬂektována. S tím souvisí též etnocentrismus,
tedy neschopnost výzkumníka oprostit se od vlastních normativů, jakými jsou
například čas, prostor, hodnoty apod. Že jsou to všechno metodické univerzálie,
dokládá i šíře současného antropologického výzkumu, kde ve všech případech
jsou výše uvedená úskalí přítomná a je třeba jim věnovat pozornost. Tedy nejen
v antropologii, ale třeba i v sociální geograﬁi. I prostor a čas má svůj kulturní
rozměr a je nutné proto rozlišovat mezi jejich emickou a etickou interpretací.
Téměř polovina korpusu knihy je věnována samotným technikám terénního výzkumu. Autor je velmi zkušený terénní výzkumník a i z textu je patrné,
že píše z vlastní zkušenosti. Tato část se zmíněné „kuchařce“ podobá nejvíce.
Přesto informace, které z ní získáte, jsou spíše typu „co nedělat za chyby“ než
„jak to dělat správně“. V tom vidím hlavní přínos této knihy, neboť je nutné se
vyvarovat již známým chybám při výzkumu naších předchůdců. Každý další
výzkum je unikátní svým zasazením do kultury, času, prostoru i osobou antropologa a kontextem, a proto nelze dopředu celý výzkum jednoznačně deﬁnovat.
Tím se však nezpochybňuje význam přípravy výzkumu a vstupní rešerše literatury. Avšak jak kulturní šok, tak i způsob práce v terénu, „štěstí“ na správné
osoby (informátory), jazyková vybavenost, předmět výzkumu, kvalita a forma
poznámek, pohlaví, věk a osobní charakter výzkumníka jsou faktory, které
dopředu nelze předpovědět, a na výsledek práce mají zásadní vliv.
V této části jsou nejvíce prospěšné úryvky z autorova terénního deníku. Poodhaluje úskalí jednotlivých částí výzkumu a poukazuje i na nahodilost a jakoby
bezděčnost některých informací, které jsou ale ve výsledku pro výzkum důležité
a pro jeho kvalitní výsledek nezbytné. Také je nutné si uvědomit, že kvalitní
výstupy vznikají v dlouhodobém horizontu. Některé informace vyplouvají až
při opětovném procházení poznámek, s odstupem od samotného výzkumu. I na
toto je nutné brát zřetel. Obzvláště u absolventských prací vysokoškolských
studentů, které často vznikají na poslední chvíli, je patrná absence odstupu od
samotného výzkumu. Jak autor sám dokládá, od dob „intenziﬁkace“ terénního
výzkumu je v antropologii úzus, že kvalitní výzkum trvá roky, je dlouhodobý
a je opakovaný. Jen tak lze docílit eliminace nahodilých informací a maximálně inkorporovat emický i etický přístup ke zkoumané kultuře/společnosti. To
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s sebou přináší nejen vyvíjející se názory, ale též nudu. Autor mnohokrát a v závěru ještě jednou zdůrazňuje fenomén nudy při terénním výzkumu. Při četbě
monograﬁí to není patrné, ale jak dokládá i samotný otec terénních výzkumů
Bronislaw Malinowski, nuda je nedílná a podstatná součást výzkumu. Martin
Soukup uvádí tři typy „znuděnosti“ výzkumníka při terénním výzkumu: „Znudění monotónní činností, znudění vlekoucím se časem a znudění informátory.“
(s. 143).
Naopak poměrně málo prostoru je věnováno etice terénního výzkumu. Autor
zmiňuje hlavní principy etického chování v terénu, avšak obzvláště v případě
studia ve vyspělých moderních společnostech je etických a i právních limitů
výzkumu mnohem více a je na ně nutné brát zřetel. Již jen rozdíl mezi dotazníkovým šetřením v Česku a ve Velké Británii je asi 30 stran povolení od
nejrůznějších institucí a dva až tři týdny procesování před samotným započetím
výzkumu. Tuto administrativu vyžadují vládní i nevládní instituce, neziskové
organizace, univerzity a další výzkumné instituce a není radno je obcházet.
I každý ze sedmi bodů kodexu amerických antropologů, který autor cituje
(s. 135–136), je samostatně rozpracovatelný do několikastránkových právních
dokumentů, které výzkumník musí pročíst, podepsat a hlavně naplnit při výzkumu, aby se vyhnul případným potížím.
Obdobně poněkud stranou je odsunuta odlišnost americké kulturní a britské sociální antropologie. Z kontextu knihy je patrné, že se autor výrazněji
opírá o americkou kulturní antropologii, ale de facto v celé knize rozdíly mezi
oběma směry nespeciﬁkuje a ani v následném přístupu k předmětu terénního
výzkumu tato odlišnost není reﬂektována. Lze argumentovat, že široká škála
citovaných předních antropologů obou škol a jejich výzkumů umožňuje čtenáři
odlišnosti najít, přesto by se stručný rozbor do druhé kapitoly vměstnal. Obdobně je patrný „antropologo-centrismus“ autora, který ve velké míře ponechává
stranou ostatní antropologické a etnologické školy včetně té české. Byť některé
významné české etnology a antropology v počátcích knihy zmiňuje, jakýkoliv
odkaz na jejich výzkumy v knize chybí. I při zohlednění areálové specializace
autora by přinejmenším dílo profesora Leopolda Pospíšila stálo za zmínku.
Obecně lze knihu hodnotit výrazně kladně. Určitě jde o počin záslužný a mající své místo na současném knižním trhu. K četbě lze tuto knihu doporučit všem,
které téma zaujalo, tedy nejen antropologům a etnologům. Autor je schopný
vypravěč a i přes rozsah informací na poměrně malém množství stran je text
čtivý, přehledný a strukturovaný. Několik menších výtek jsou spíše námětem
pro případné přepracování či rozšíření knihy v dalším vydání. V případném
rozšíření by si zasloužil větší prostor současný výzkum v antropologii, který by
se nevěnoval primárně jen „tradičním antropologickým výzkumným kulturám“,
ale zahrnul by též urbánní antropologii, antropologii internetu nebo antropologii výroby či jídla. Takové rozšíření by učinilo knihu ještě více lákavou i pro
čtenáře z ostatních společenskovědních oborů. Kromě indexu by porozumění
termínů usnadnil i stručný slovník pojmů na konci knihy.
Adam Horálek, Univerzita Pardubice,
e-mail: adam.horalek@upce.cz
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Pánek, J. a kol.: GeoParticipace: Jak používat prostorové nástroje
v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme? Univerzita Palackého
v Olomouci, Olomouc 2014, 76 s., ISBN 978-80-244-4359-1.

Tato útlá publikace s podtitulem Jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme představuje poněkud neobvyklý příspěvek na našem geograﬁckém
knižním trhu. Je určena nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti a aktivistům nevládních organizací. Tomu odpovídá
její styl, forma i rozsah.
Knížka obsahuje vlastní zkušenosti autorů a náměty
pro komunitní práci, založené na geograﬁckých a kartograﬁckých přístupech. Je zaměřena na prosazování principů
každodenní demokracie v praxi. Stále více se ukazuje, že
redukce demokracie na pouhou účast ve svobodných volbách, které se stávají
spíše marketingovými akcemi a registrují stále menší účast občanů, nenaplňuje sama o sobě smysl účasti lidí na správě věcí veřejných. Ten je třeba vidět
v konkrétní každodenní práci občanů. Nejde o žádné světoborné akce, ale o záležitosti, které mohou zajímat občany v lokalitách – péči o životní prostředí,
odpadové hospodářství, upravenost okolí.
Publikace má ještě jeden důležitý význam – totiž obrací pozornost občanů k prostoru kolem nich, jeho uspořádání a logice. Pojem prostoru se totiž vytrácí – mimo
jiné i díky používání GPS. Dříve si lidé museli připravovat cestu pomocí měst
a vesnic, kterými projížděli, řek, železnic, hradů, továren a dalších markantních
orientačních bodů. Dnešní cestovatel, který se řídí GPS, vnímá cestu jako linii,
řetěz křižovatek, jimiž projíždí a pruhů, do nichž se řadí. Uniká mu nejen realita
okolní krajiny, ale i logika jejího uspořádání. GeoParticipace se prostřednictvím
mentálních map, ortofotosnímků a dalších technik ke vnímání prostoru vrací.
Ke snímkování z malých výšek (v případě naší publikace z balónů, plněných
héliem) by bylo vhodné připomenout, že tyto metody rozvíjel již v 80. letech
minulého století tehdejší Geograﬁcký ústav ČSAV v Brně. Tým oddělení dálkového průzkumu země, vedený O. Stehlíkem, realizoval nejprve snímkování
z modelu letadla, později z modelu Rogallova křídla. Modely tehdy vyráběl vynikající letecký modelář J. Trnka. Důvodem byla tehdejší nedostupnost leteckých
snímků, které sloužily především potřebám armády. Bohužel i výsledky práce
geografů z Geograﬁckého ústavu byly důvěrné, a proto nejsou dnes dohledatelné z veřejných zdrojů, a tudíž se naše publikace o nich nezmiňuje.
Poslední část publikace se věnuje právním souvislostem participace občanů.
Tato participace může být někdy orgány státní správy vnímána jako obstrukce
nebo dokonce „ekoterorismus“. Ve skutečnosti je třeba, aby zpracovatelé územních plánů a dalších dokumentů, vztahujících se k rozvoji obcí, spolupracovali
s veřejností v celém procesu jejich přípravy, zejména ale při formulaci jejich
zadání. Získá-li zpracovatel souhlas veřejnosti v tomto stadiu, omezuje účinnost
pozdějších obstrukcí. Formální projednávání plánů s veřejností až po jejich
zpracování vede k nedorozuměním a sporům. V tomto smyslu lze publikaci
doporučit i představitelům veřejné správy.
Důležité je, že publikace je veřejně přístupná na webové stránce [http://
www.development.upol.cz/geoparticipace/].To umožňuje, aby si poučení z ní
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vzal kdokoliv, kdo se chce zabývat komunitním plánováním a komunitní prací.
Jejich význam bude nepochybně stoupat, což se odráží v metodě komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD), jejímž prostřednictvím se bude realizovat
metoda LEADER v období 2014–2020.
Antonín Vaishar, Mendelova univerzita v Brně,
e-mail: antonin.vaishar@mendelu.cz

Svatoňová, H. a kol.: nové učební texty pro učitele: Svět a krajina pohledem
z výšky, Mapujeme v krajině, Využití navigačních systémů ve školních
environmentálních projektech.
Svatoňová, H. a kol.: Mapujeme v krajině. Muni Press, Brno 2014, 116 s.,
ISBN 978-80-210-6798-1.
Svatoňová, H. a kol.: Svět a krajina pohledem z výšky. Masarykova univerzita,
Brno 2013, 115 s., ISBN 978-80-210-6263-4.
Svatoňová, H. a kol.: Využití navigačních systémů ve školních environmentálních
projektech. Masarykova univerzita, Brno 2014, 50 s., ISBN 978-80-210-7090-5.

První pohled na tři související učební texty z dílny
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
je úžasný. Graﬁcky výborně zpracované obálky
přímo nutí čtenáře otevřít
učební text a nahlédnout
dovnitř. I druhý pohled je
výborný, krásné a graﬁcky
dobře zpracované téma, které je zatím malinko mimo hlavní proud výuky geograﬁe, ale není na první pohled zřejmé, jak zapůsobí na pedagogy na základních
a středních školách. Dovolujeme si pohled kantorský, hledající nejen odbornost
a krásu, ale i užitnou hodnotu předložených materiálů. Nejedná se o recenzi
v pravém slova smyslu, ale o úhel pohledu těch, kteří mají dlouhodobou zkušenost s výukou zeměpisu/geograﬁe na víceletém gymnáziu, tedy od úrovně
6. třídy základní školy po maturitní zkoušku.
Předložený soubor učebnic, který je objektem hodnocení, se skládá ze tří
na sebe navazujících publikací. Celé téma DPZ, kartograﬁckého zpracování
získaných dat a následně jeho využití ve výuce geograﬁe je logicky rozděleno
do tematických celků. Z tohoto pohledu nelze učebnicím vytýkat takřka nic
podstatného a jejich využití v pedagogické praxi lze jen doporučit. Svým zaměřením, hloubkou pokrytí problematiky a nakonec i detailností učebního textu
bychom učebnice doporučili spíše pro výuku kartograﬁe na středních školách,
než na školách základních.
Za jediné větší negativum považujeme skutečnost, že autoři nemají zcela
jasno, komu jsou tyto učebnice vlastně určeny. Všechny tři jsou prezentovány
jako „materiál pro učitele“. Přitom jsou v nich některé části, které jsou cíleně
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směřovány na žáka. Není tedy zcela jasné, zda jde o metodický manuál pro vedení hodin a organizaci žákovských aktivit ze strany učitele, nebo jde o učební
a studijní pomůcku, kterou využívají žáci. Tuto připomínku považujeme za
stěžejní, a proto si zaslouží poněkud rozvést.
Učebnice obsahují velké množství obrázků a schémat. Dále je každá kapitola
uvedena několika motivačními otázkami. Na konci každé kapitoly je soubor
otázek k zamyšlení. Z tohoto důvodu je lze označit spíše za materiály, které
budou využívat především samotní žáci. Je-li tomu tak, pak bychom očekávali
mnohem méně teoretického textu (který je na řadě míst skutečně určen spíše učiteli) a větší důraz na samostatnou práci žáků s fakty. Tedy více otázek,
dílčích úkolů a zamyšlení pro žáky nejen na závěr kapitoly, ale i v samotném
textu. Například u jednotlivých obrázků a schémat není zcela jasné, co s nimi
mají žáci dělat, jak s tímto materiálem dále pracovat a na co se zaměřit při
jejich zkoumání.
Jestliže jsou ale učebnice určeny jako metodický manuál pro učitele, nechápeme, proč zde není ani zmínka o metodice vedení hodin a organizaci samostatné práce žáků se studijním materiálem. Dlužno ale říci, že tímto neduhem
trpí většina dnešních učebnic.
Rozhodně bychom považovali za mnohem praktičtější rozdělit tyto učebnice
na dva celky. Jeden, určený žákům, ve kterém by byly jen vybrané teoretické
texty – rozhodně ne v takovém rozsahu! Dále všechny vizuální materiály a také
otázky s úkoly v mnohem větším množství a četnosti. Druhý celek pro učitele,
kde by byla soustředěna většina teoretických bloků učiva, o kterém předpokládáme, že bude zpracováno a žákům prezentováno samotným učitelem. Dále by
zde byla část věnovaná metodice práce s textem či obrázky a celkovému vedení
hodiny, což v učebnici chybí.
Jak již bylo uvedeno výše, textová část je přehledně a logicky strukturována
a je velice vhodně rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol. Pro praktické
využití ve výuce je ale možné namítnout, že text je místy poměrně obsáhlý,
zabíhá do značných podrobností a využívá řadu odborných termínů, z nichž ne
všechny budou žákům známy. Proto bychom uvítali zařazení slovníčku pojmů
u každé kapitoly. V textu se taktéž na řadě míst operuje s některými fyzikálními jevy, které nejsou vždy dostatečně vysvětleny.
Za jednoznačný nedostatek považujeme absenci jakéhokoliv shrnutí, opakování a procvičení učiva na závěr jednotlivých kapitol, nebo alespoň v závěru celé
učebnice. Tento atribut by učebnice rozhodně obsahovat měly. Otázky, které se
na konci každé kapitoly nacházejí, považujeme v tomto smyslu za nedostatečné.
Zařazení přiloženého CD hodnotíme velice pozitivně stejně jako samotný jeho
obsah. Forma projektového vyučování je jedním z moderních trendů a právě
kartograﬁe a DPZ je jedním z témat, kde je i vhodně využitelná. Je dobré, že
odkaz na příslušné pracovní listy zařadili autoři přímo do jednotlivých kapitol
učebnice. Co ale příliš nechápeme je skutečnost, že zatímco v učebnici „Mapujeme v krajině“ jsou všechny pracovní listy publikovány na CD i v textu,
v učebnici „Svět a krajina“ jsou jen na CD a v učebnici „Využití navigačních
systémů“ je v textu jen poslední projekt a ostatní jsou publikovány jen na CD.
Autoři nepřistoupili ke zpracování pracovních listů jako k samoúčelnému
prostředku (jak se dosti často děje), ale jde jim evidentně o jejich skutečnou využitelnost. Samotné pracovní listy jsou dobře a použitelně zpracované, témata
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jsou volena zcela logicky a jejich využití v hodinách považujeme za reálné a velice přínosné. Navíc je zde patrná snaha o mezioborový přístup zařazením nejen
geograﬁckých témat, ale také problematiky, která se dotýká dalších přírodovědných oborů (chemie, biologie, fyziky). Při realizaci projektového vyučování
máme ale obavu o jeho proveditelnost z důvodů nedostatečného materiálně-technického vybavení většiny škol (např. dostatek učeben s žákovskými PC).
Dalším kladným prvkem je zpracování vybraných témat formou prezentace
v PowerPointu. Jedná se opět o jeden z moderních trendů, který se s velkými
úspěchy uplatňuje ve výuce. Je velká škoda, že autoři nepokrývají prezentacemi přímo některá témata v učebnici, ale zařazují je jen jako doplněk nebo
zpestření pouze v učebnici „Svět a krajina“. Přitom ve všech třech učebnicích je
poměrně velké množství učebního textu se spoustou teorie. Pedagogická praxe
ukazuje, že právě prezentace jsou pro žáky jednou z nejatraktivnějších forem,
jak k výuce teoretických poznatků přistoupit.
Všechny tři učebnice obsahují velké množství fotograﬁí, map a schémat, které mohou sloužit jako vizuální pomůcky při výuce. Jejich zařazení považujeme
za stěžejní, zejména u tématu jako je kartograﬁe a DPZ. K jejich obsahové
náplni nemáme zásadní připomínky. Snad by bylo možné diskutovat o jejich nestejné a mnohdy problematické graﬁcké kvalitě, což ale není předmětem tohoto
hodnocení. Podstatnější je skutečnost, že autoři u většiny z nich (alespoň tam,
kde je to možné) uvádějí také webový zdroj, odkud je možné je získat a učitelem
ve výuce dále využívat, což považuji za veliký pokrok oproti současné produkci
běžných učebnic. Tato skutečnost je pro učitele, který by chtěl tyto materiály
žákům prezentovat, velice užitečná.
Velice chvályhodný je také fakt, že autoři zařadili na konec každé z kapitol
seznam webových stránek, kde je možné dále příslušnou problematiku studovat. V dnešní době, kdy se internet stává hlavním informačním médiem, je
to více než vhodné. Učebnice se tak více přibližuje standardu dnešní mladé
generace.
Závěrem si sumarizujme naše základní poznatky a připomínky z těchto třech
publikací. Téma kartograﬁe a DPZ považujeme za velice aktuální a přínosné
ve výuce geograﬁe a pozitivně hodnotíme, že se autoři snaží vyplnit evidentní
mezeru na českém trhu učebnic v tomto oboru.
Vzhledem k náročnosti textu (využívání řady odborných termínů a fyzikálních jevů) a jeho podrobnosti tyto učebnice doporučujeme spíše pro výuku na
středních školách.
Učebnice, které jsou deklarovány jako „materiál pro učitele“ obsahují řadu
úkolů, otázek a graﬁckých materiálů, se kterými by spíše měli pracovat sami
žáci. Naopak zcela chybí jakékoliv metodické pokyny pro samotného učitele.
V případě, že by učebnice byla koncipována jako materiál pro žáky, je v ní až
příliš mnoho odborného textu a málo námětů pro samostatnou práci žáků přímo
v textu.
V učebnici bychom uvítali doplnění o slovníček pojmů, popřípadě vysvětlení
některých složitějších fyzikálních jevů a především závěrečného shrnutí a opakování učiva u jednotlivých kapitol.
Velice pozitivně hodnotíme zpracování pracovních listů na přiloženém CD.
Tyto materiály jsou ve výuce velice dobře využitelné a jejich zařazení do výuky
bude přínosem.
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Obrazový materiál je velice bohatý, byť nestejné kvality graﬁckého zpracování. Co ale velice postrádáme, jsou tipy, nápady a úkoly, jak s těmito fotograﬁemi,
mapami a schématy dále pracovat.
V dnešní době existuje téměř neregulovaná oblast učebních textů pro žáky
a učitele. MŠMT ČR dokáže přidělit schvalovací doložku k učebnicím velmi
rozdílné kvality od různých nakladatelství a učitelé jsou ve svízelné situaci,
které učební texty dát na dané škole jako závazné v rámci školního vzdělávacího
programu, které jen tak doporučit zájemcům a s kterými materiály pracovat
při přípravě výuky.
Výše uvedené materiály jsou jednoznačně přínosné pro přípravu učitelů, je
otázkou, v jaké míře jsou použitelné přímo pro žáky v povinné výuce.
Martin Brzoska, Gymnázium Karviná, e-mail: brzoska@gym-karvina.cz
Bohumil Vévoda, Gymnázium Karviná, e-mail: vevoda@gym-karvina.cz

Matoušek, R., Osman, R. (eds.): Prostor(y) geograﬁe.
Karolinum, Praha 2014, 110 s., ISBN 978-80-246-2733-5.

V loňském roce se na knižních pultech objevila kniha, která by
neměla chybět v knihovně žádného geografa, který se zabývá
historií svého oboru, teoretickou geograﬁí a nejnovějšími směry v geograﬁi člověka. Prostor(y) geograﬁe upoutají už svým
názvem, který odkazuje na to hlavní, čím se geograﬁe zabývá,
tzn. na prostor, ale chápaný mnoha velmi diferencovanými
způsoby. Kniha tak naplňuje dlouhodobou latentní poptávku
mezi českými humánními geografy po alespoň částečném
zpracování nejnovějších směrů v rámci našeho oboru. Od doby
všeobecně známé „černé knihy“ pražských mladých geografů
soustředěných kolem dnešního profesora Luďka Sýkory – Teoretické přístupy
a vybrané problémy v současné geograﬁi (1993) – nic podobného u nás nevyšlo.
Zvláštní pozornost si zaslouží její autoři. Překvapivě to nejsou významní
protagonisté české akademické geograﬁe, kteří své zkušenosti sbírali dlouhá
léta v naší i mezinárodní vědecké aréně. Jsou to mladí adepti vědy, někteří
s čerstvými doktoráty, někteří dosud v doktorském studiu. Ukazuje se, že to
není vůbec na škodu. Právě naopak. Možná, že to je dokonce hlavní důvod, proč
tuto knihu držíme nyní v ruce. Ukazuje se, že zkušení matadoři, často zatížení
funkcemi a byrokratickými povinnostmi, si velmi často uvědomují riziko, jakým
je pokus o publikaci tohoto typu, a proto nemají chuť jít s kůží na trh. Mladí tyto
zábrany nemají a to se plně projevilo i v tomto případě. Na složení autorského
týmu je symptomatické také to, že nejsou všichni geografové, i když právě oni
pochopitelně převládají. K plastičtějšímu obrazu výsledné publikace, který dokazuje interdisciplinární propojení humánní geograﬁe s ostatními humánními
vědami, autorsky přispěli mj. představitelé sociologie a kulturní antropologie.
To se ukazuje jako velmi užitečné.
Jednou z hlavních překážek, kterou autoři kolektivního díla museli hned
na začátku vyřešit, jsou terminologické a paradigmatické otázky. Mnohé
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z nejnovějších směrů v současné humánní geograﬁi jsou právě ve stádiu zrodu
a neexistuje zatím ani jejich ustálená terminologie, ani jednotný názor, jak
na ně pohlížet. Lze se ptát: Jsou to směry, které se ve vědě nakonec etablují
a budou delší dobu určovat tvář geograﬁe jako celku, anebo to jsou krátkodobé záblesky, které geograﬁi neovlivní? A patří ještě vůbec – přinejmenším
některé z nich – do geograﬁe? Na tyto otázky neumíme dnes odpovědět, ale je
nesporné, že některé z uvedených přístupů mají šanci se zařadit do hlavního
proudu moderní geograﬁe, a tato publikace může být proto zdrojem poučení
minimálně pro jednu generaci českých geografů. Je docela dobře možné, že
některé z termínů a názorů prezentovaných v knize se časem stanou plnohodnotnou součástí české geograﬁe a jejich mladým propagátorům zůstane navždy
punc průkopníků.
Knihu lze jen těžko hodnotit jako jeden celek. Je složena z 12 kapitol, které
psalo 14 autorů. I přes sjednocující úsilí hlavních redaktorů jim každý vtiskl
svůj osobitý styl. Proto je třeba se podívat na autorský vklad jednotlivců, protože s většinou uvedených jmen se budeme setkávat i v budoucnu a přinejmenším
některá z nich budou možná za čas patřit v české humánní geograﬁi k těm
známějším.
Úvod napsali dva hlavní iniciátoři sestavení díla – Roman Matoušek a Robert
Osman. První je z Univerzity Karlovy v Praze, druhý z Masarykovy univerzity
Brno. Oba jsou sociálními geografy, krátce po doktorátech. V úvodu vysvětlili,
co je vedlo k iniciování vzniku díla, popsali teoretický kontext a nepokrytě naznačili chuť navázat na práci předchozí generace Luďka Sýkory a jeho kolegů
z Univerzity Karlovy. Živnou půdou pro výměnu názorů našich nejmladších
geografů se ukázaly brněnské workshopy doktorandů a konference New Wave
organizované na pražském Albertově. Vše je v úvodu vyloženo jasně a srozumitelně, se znalostí věci – a co je možná neméně důležité – také vtipně, takže to
zejména mladí čtenáři budou jistě číst s chutí. Výborný příklad, že i zdánlivě
suchopárné teoretické koncepce lze podat živým a neotřelým jazykem.
Na samotný začátek je zařazena kapitola o virtuálním prostoru, což naznačuje, jakým směrem se bude ubírat celá kniha. Virtuální prostor je nový
fenomén, typický pro začátek 21. století, a výborně ho zaznamenal Jakub Trojan, absolvent brněnské geograﬁe, který dnes působí na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně. Uvádí zde mj. do souvislosti takové jevy, jako jsou kyberprostor
a crowdsourcing, které mají vliv i na dnešní ekonomiku a mají vysloveně praktické využití.
Další kapitola je zaměřena na sociální prostor. Autorem je jeden z redaktorů
Robert Osman, který si vzal jako východisko dnes již klasickou publikaci Henri
Lefebvra a pokusil se uvést jeho myšlenky do dnešního kontextu. Popsal několik
různých Lefebvrových pojetí prostoru a zvláštní pozornost věnoval sociálně
znevýhodněným skupinám obyvatelstva, kterými se sám dlouhodobě zabývá.
Kapitolu o alternativních prostorech napsala Michaela Pixová, absolventka
sociální geograﬁe z pražského Albertova, v současné době působící v Institutu
sociologických studií FSV UK. Alternativní prostory chápe jako prostory ve
městech na hraně, nebo za hranou zákona, např. squaty. Pro studium takto
chápaných alternativních prostorů je pro ni teoretickým východiskem Marx,
což je např. pro mě osobně nepochopitelné, ale právě to je zřejmě jeden z markantních důkazů generačního posunu. Geografové z nejvyspělejších zemí světa
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s nepřerušenou tradicí intelektuálního vývoje, jako např. David Harvey, se na
svět ostatně dívají dost podobně a i Michaela Pixová ho velmi často cituje.
Následující kapitola Prostorová spravedlnost, kterou napsal druhý z redaktorů celé knihy Roman Matoušek, vnáší také řadu nových náhledů na prostorovou
problematiku. I tato kapitola je psána z levicové perspektivy. Zajímavě popisuje
mj. fenomén teroru prostoru, kterému lze uniknout jen mobilitou. Ta však
nepřipadá vždy v úvahu, např. pro vězně, hendikepované, lidi bez prostředků,
trosečníky. Když člověk nemůže z neuspokojivých podmínek uniknout, musí se
s nimi naučit žít – to je např. jeden ze závěrů, hodný hinduistického myslitele.
O feminismu se dnes už všeobecně ví – a to i v geograﬁi. Kapitolu na toto
téma napsaly Lucie a Klára Pospíšilovy. První je sociální geografka, druhá
studuje genderová studia na FHS UK. Jejich text tvoří poutavý přehled problematiky feministické geograﬁe a jejího vývoje ve světě i u nás. Je vhodný
především pro ty, kteří o feministické geograﬁi mají dnes jen stručné a často
i zkreslené informace.
Queer prostory, tedy prostory z hlediska marginalizovaných sexualit, jsou
náplní další kapitoly napsané Michaelem Pitoňákem, doktorandem sociální
geograﬁe z Albertova. V českém prostředí je to naprostá novinka, i když logicky
částečně navazuje na přístupy feministické geograﬁe prezentované v předchozí
kapitole.
Osmá kapitola pojednává o poloveřejných prostorech. Její autor, Pavel Pospěch – sociolog z Masarykovy univerzity Brno, je popisuje nikoli jako tradiční
přechod mezi prostorem soukromým a veřejným, ale nově jako prostor, jehož
veřejný charakter je „erodován“ a mění se na jiný: na prostor soukromých zájmů, spotřeby a obecně hůře přístupný, přes svou zdánlivou otevřenost (např.
nákupní centra). Velmi poučný popis s četnými odkazy na literaturu a příklad
možné shody zájmů sociální geograﬁe a sociologie.
Logickým přechodem z poloveřejného prostoru do prostoru neveřejného, tzn.
soukromého, je problematika domova, které se v další kapitole chopily brněnské socioložky Barbora Vacková a Lucie Galčanová. Autorem této kapitoly dle
mého soudu jen těžko dnes může být geograf. Domov není prostor, spíše bod
v prostoru. A pokud prostor, tak velmi malý. Tak malé měřítko lze do geograﬁe
vtěsnat jen stěží, ale v takto široce koncipované knize má tato kapitola nesporně své místo a možná, že se i tak málo geograﬁcký pojem, jako je pojem domova,
v budoucnosti v geograﬁi více uplatní.
Naopak téma další kapitoly – prostor venkova – je téma tradičně geograﬁcké
a dlouhodobě ve větší nebo menší míře reﬂektované v řadě publikací. Vladan
Hruška, mladý geograf z Ústí nad Labem, se ho snažil předvést v nové, dnešní
realitě lépe přizpůsobené formě a snažil se nahlédnout zejména do budoucnosti.
Pro ilustraci si vhodně vybral stav venkovského prostoru ve Velké Británii, kde
procesy, které nyní sledujeme u nás, proběhly již před 20 až 30 lety. Je z toho
možné odhadnout, kam bude směřovat vývoj i u nás.
Předposlední kapitola otevírá další nový prostor v české geograﬁi: geograﬁi
jídla. Lenka Fendrychová se tímto tématem zabývá ve svém doktorském studiu
sociální geograﬁe na UK v Praze. Text napsala lehkým stylem, zábavně a čtivě,
a přitom „poučeně“. Po jejím přečtení nikdo nemůže pochybovat, že jídlo je
s geograﬁí spojeno víc, než se na první pohled zdá. Je to navíc téma, které by
mohlo zajímat opravdu každého, protože všichni přece jíme.
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Závěrečná kapitola je nazvána Fenomenologie prostoru. Napsal ji všestranný kulturní antropolog Petr Gibas ze Sociologického ústavu AV ČR v Praze,
ale jeho text má přesto velmi geograﬁcký charakter. Hodnotí především vztah
člověka a prostoru, což je klíčový pojem humánní geograﬁe, ať je chápaná jakkoli. Tato kapitola je nepochybně jednou ze stěžejních, a může pomoci uchopit
problematiku prostoru dnešním mladým geografům. Je to vhodný závěr knihy,
který celou problematiku logicky „rámuje“.
Autoři na závěr knihy zařadili slovníček pojmů, který je vzhledem k jejímu
charakteru velmi užitečný. Je trochu na škodu, že do něj zařadili jen klíčových 16 pojmů, protože nových a poměrně málo známých termínů je v této
knize zcela jistě víc. Hodnotnou součástí knihy je bohatý seznam literatury,
který může sloužit jako pomůcka především studentům, kteří se o současné
geograﬁi především ve světovém měřítku budou chtít dozvědět víc. A užitečné
jsou nakonec i krátké charakteristiky autorů na posledních stránkách knihy.
Zapamatujme si ta jména, o mnohých z nich ještě uslyšíme.
Tadeusz Siwek, Ostravská univerzita v Ostravě,
e-mail: tadeusz.siwek@osu.cz

Raška, P., Hruška, V. a kol.: Adaptabilita a resilience, studie k integrujícím
přístupům v geograﬁckém výzkumu. Univerzita J E. Purkyně v Ústí nad Labem
2014, 140 s., ISBN 978-80-7414-769-2.

V české geograﬁi probíhá permanentně diskuze o komplexnosti geograﬁe a o směřování geograﬁckého výzkumu. Dnes
je upřednostňován výzkum v dílčích geograﬁckých vědách,
avšak i tento výzkum se často opírá o geograﬁcké poznatky
z mnoha dalších geograﬁckých disciplín. Právě proto, že při
výzkumu pracujeme s různými objekty geograﬁcké sféry, je
obor geograﬁe důležitý při řešení různých komplexnějších
problémů, problémů v rámci celé fyzickogeograﬁcké a socioekonomické sféry nebo jejich vztahů. Propojení a integrace
v rámci geograﬁckých disciplín pak rozšiřuje možnosti geograﬁckého výzkumu.
Publikace „Adaptabilita a resilience, studie k integrujícím přístupům v geograﬁckém výzkumu“ je ukázkou možnosti aplikace jednoho metodologického
přístupu při výzkumu v různých oblastech geograﬁe. Autoři využívají metodologicky koncept adaptability, schopnosti přizpůsobení, a resilience, pružnosti,
odolnosti vůči změnám, na různých tématech, kterými se ve svých projektech
zabývají. To lze považovat za zajímavý a následování vhodný způsob koordinace
výzkumů na jednom pracovišti. Autorům, členům katedry geograﬁe na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, to
umožňuje zhodnotit svá výzkumná témata, metodologicky spolupracovat se
svými kolegy a uplatnit integrující aspekt geograﬁckého výzkumu.
Celá monograﬁe je souborem sedmi částí. Po úvodní kapitole, zabývající se
obecně pojmy adaptabilita a resilience, dále následuje pět samostatných studií,
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zaměřených na geograﬁcká témata, kterými se jednotliví autoři zabývají dlouhodobě. Jednotícím prvkem monograﬁe je právě využití konceptů adaptability
a resilience. Závěrečné shrnutí pak zobecňuje možnosti využití navržených
výzkumných konceptů a především zdůrazňuje jejich integrující potenciál.
V první části s názvem Úvod – adaptabilita a resilience v mezioborové perspektivě se editoři publikace Pavel Raška a Vladan Hruška zabývají deﬁnováním, základními principy a metodologickým ukotvením obou výzkumných konceptů. Adaptibilita a resilience umožňují podle autorů dobře sledovat změnu či
schopnost změny zkoumaných systémů v závislosti na distribučních procesech,
představují tedy dynamický pohled na zkoumané systémy a jsou pro výzkum
geograﬁckých jevů metodologicky přínosné. Pozornost je věnována především
roli resilience v dlouhodobém vývoji rovnováhy systémů a rozdílům v rychlosti
a způsobu adaptace přírodních i socioekonomických systémů na různých měřítkových úrovních. V dalších kapitolách ostatní členové katedry navazují na
metodologický úvod a postupně jej tematicky rozvíjejí.
Autorem druhé studie s názvem Společné aspekty resilience historických
komunit vůči přírodním ohrožením je Pavel Raška a jejím obsahem je studium
přírodních ohrožení a jejich dopadů v historické perspektivě. Hlavním cílem je
představení přístupů, které jsou uplatňovány při studiu historických přírodních
ohrožení a jejichž společným jmenovatelem je studium schopnosti přizpůsobení a odolnosti vůči změnám. Autor diskutuje dva směry studia historických
přírodních ohrožení, prvním je vytváření a analýza časových řad přírodních
ohrožení – povodní, sesuvů, zemětřesení, druhým pak detailní rekonstrukce
jednotlivých událostí, které představovaly přírodní ohrožení. V metodologické
rovině je důležité konstatování, že dokumentární data nelze chápat jako zdroje
s objektivně platným obsahem, ale je potřeba na ně hledět jako na informace
vzniklé v určitém společensko-kulturním kontextu a za určitým účelem. Autor
dále poukazuje na potřebu využití studia historických přírodních ohrožení pro
formování dalších strategií a praktik. Pozornost je věnována procesu učení při
adaptaci na náročné životní podmínky a aplikaci historických zkušeností. Jednotlivé přístupy jsou doplněny vybranými případovými studiemi ukazujícími
na značný potenciál společenských aspektů pro historickogeograﬁcký výzkum.
Další v monograﬁi zařazenou studií je článek Jiřího Rieznera: Adaptace historických agrárních komunit na přírodní podmínky horských oblastí v českých
zemích. Také tato studie je výrazně historicky zaměřena. Zabývá se adaptací
agrárních společenství na vlastnosti přírodních podmínek typických pro horské
oblasti Čech – vyšší sklonitost terénu, skeletovitost půd, chladnější klima a nepříznivý vodní režim půd. Nejprve jsou postupně analyzovány způsoby adaptace
na jednotlivé podmínky, následně se autor věnuje architektonickým typům
usedlostí v Krušných horách a také přizpůsobení zemědělského hospodaření
horským podmínkám.
Třetí tematická studie autorů Martina Baleje a Jiřího Anděla má název
Environmentální stres v krajině a jeho setrvačnost. Jejím cílem je určit rozdíly
v chování ekologického a sociálního subsystému v různých krajinných typech
jako reakci na rušivé vlivy, které ovlivnily severozápad Čech, a také určení,
který z obou studovaných subsystémů je vůči rušivým vlivům odolnější. Ke
zkoumání byly vybrány tři regiony v antropicky velmi exponované části severozápadních Čech – Bílinsko (těžební krajina), Petrovicko (horská periferní
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krajina) a Třebenicko (intenzivně využívaná zemědělská krajina), lišící se svou
geopolohou i vývojem. Vývoj těchto regionů je sledován od předindustriální
etapy, přes industriální až po postindustriální etapu. Autoři představují vlastní
metodiku, hodnocení environmentálního stresu v jednotlivých etapách zpracovali pomocí vyhodnocení deseti indikátorů ekologického a deseti indikátorů
sociálního stresu. Výsledek dává odpověď na otázku, který z analyzovaných
subsystémů je adaptabilnější, resp. setrvačnější. Přírodní subsystém se autorům jeví jako zranitelnější, sociální subsystém naopak reaguje pomaleji, ale
také pozitivní změny se v něm projevují pomaleji.
Poslední dvě tematické kapitoly knihy jsou věnovány transformaci venkovského prostoru. Čtvrtá tematická studie se zabývá ekonomickou resiliencí venkovských lokalit na území Moravskoslezského kraje v období 1991–2011. Autor
Vladan Hruška v ní sleduje příčiny nerovnoměrného ekonomického vývoje ve
venkovských obcích kraje a snaží se postihnout faktory, které přispěly k rostoucí diferenciaci. Dále si klade otázku, jakou roli hrají v tomto ohledu vnitřní
(lidský, sociální a ﬁnanční kapitál, velikost sídla) a vnější faktory (struktura
ekonomiky, ekonomická politika státu nebo vzdálenost od města). Nejprve se
zabývá teoreticky konceptualizací odolnosti vůči ekonomickým změnám, které
způsobila ekonomická transformace. Vymezuje typy venkovských lokalit podle jejich socioekonomického proﬁlu a analyzuje schopnost jejich adaptability.
Vlastní výzkum je založený na analýze vývoje počtu obsazených pracovních
míst (OPM). Tento ukazatel je počítán z dat ze sčítání 1991, 2001 a 2011 jako
součet počtu ekonomicky aktivních zaměstnaných v dané obci a počtu ekonomicky aktivních zaměstnaných dojíždějících do dané obce, od kterého se
odečte počet ekonomicky aktivních zaměstnaných vyjíždějících z dané obce.
Dále je zjištěn podíl OPM na ekonomicky aktivním obyvatelstvu a tento podíl
i vývojové indexy OPM ve sledovaných obdobích 1991–2001 a 2001–2011 jsou
zpracovány kartograﬁcky a vyhodnoceny pomocí prostorové analýzy a typologie
venkovských lokalit.
Poslední tematická studie autorů Silvie R. Kučerové a Jana D. Bláhy se
zabývá problematikou změn v územní struktuře základního školství. Téma
je v české geograﬁi poměrně nové, autoři vycházejí ze svých několikaletých
výzkumů, sledují proměny prostorové organizace základního školství a adaptibilitu obyvatel v klíčových etapách vývoje školské soustavy v Česku od počátku 20. století do současnosti. Zaměřují se především na venkovské oblasti,
kde docházelo k nejvýznamnějším proměnám základního školství. Obsahově
je pak hlavním cílem identiﬁkace hlavních faktorů, které narušují resilienci
prostorové organizace školství a adaptibilitu rurální populace, a dále faktorů,
které naopak resilienci a adaptibilitu posilují. Metodicky jsou ve studii použity
kvantitativní i kvalitativní přístupy. Analýza vývoje rozmístění základních škol
v Česku je založena na využití rozsáhlé databáze, která byla spoluautorkou
Silvií R. Kučerovou zpracována dříve a která umožňuje charakterizovat vývoj územní struktury základního školství v Česku od dvacátých let dvacátého
století do současnosti a provádět rozbor změn ve školství na základě zákonů
a skutečností, které ovlivnily jejich vývoj. V druhé části studie jsou využity
různé kvalitativní metody výzkumu a je provedena podrobná analýza vývoje
základního školství ve dvou modelových regionech – v okrese Ústí nad Labem
(jako modelová škola byla zvolena škola v Krásném Lese) a v ORP Turnov.
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Pomocí historicko-geograﬁckých metod a institucionálně-geograﬁckých přístupů jsou charakterizovány individuální i komunitní strategie k řešení horší
dostupnosti k základnímu školství. Článek je doplněn kartograﬁckými výstupy,
které dobře vystihují prostorovou diferenciaci i prostorové vztahy.
Závěr celé práce je krátce formulován na dvou stránkách. Je zdůrazněna
především potřeba integrovaného přístupu v geograﬁi, který je zde představen
formou aplikace obecnějších konceptů adaptability a resilience na studovaná
geograﬁcká témata. Integrace jednotlivých studií v rámci geograﬁckých disciplín je zde vyjádřena tabelárně. Závěr práce je současně shrnutím, které je
dále uvedeno v anglickém a německém jazyce. Na konci publikace jsou uvedeny
informace o jednotlivých autorech. Práce stojí za přečtení, ukazuje možnosti
metodologického uchopení různé problematiky a může být inspirací i různým
formám integrace v rámci geograﬁe.
Marie Novotná, Západočeská univerzita v Plzni,
e-mail: novotnam@kge.zcu.cz

Horáková, H., Fialová D.: Transformace venkova. Turismus jako forma
rozvoje. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2014, 398 s.,
ISBN 978-80-7380-537-1.

Kniha autorek Hany Horákové a Dany Fialové otevírá vysoce
aktuální téma postsocialistické transformace venkovského
prostoru, jež je řešeno plodným propojením hledisek kulturní antropologie a sociální geograﬁe. Předesílám, že za
nejcennější část knihy pokládám prezentaci výsledků vlastního terénního výzkumu čtyř vybraných českých vesnic.
Konkrétně výzkum probíhal ve vesnicích Čistá, Stárkov,
Stupná a Lipno nad Vltavou. Jak autorky uvádějí, výběr vesnic nebyl dílem náhody, protože právě v těchto vesnicích našli zalíbení nizozemští turisté a vznikaly v nich nizozemské
rekreační areály. Do širšího povědomí tento fenomén vstoupil pod označením
„holandské vesničky“, jenž se stal již vícekrát předmětem vědeckého studia.
Jak je patrné, odborníci ještě zdaleka téma nevyčerpali a přicházejí s novými
přístupy k jeho zkoumání.
Z metodologického hlediska postupovaly autorky standardně, využily klasických postupů anglosaské antropologie, totiž terénního výzkumu, při němž
autorky uplatnily širokou škálu výzkumných technik, hloubkové rozhovory,
formální i neformální interview, observaci, zúčastněné pozorování, obsahovou
analýzu mediálních sdělení či studium archivních materiálů. Metodologická
východiska výzkumu se mi jeví jako přiměřená zvolenému tématu výzkumu.
Celkem logicky totiž realizátorky výzkumu projekt ukotvily v tzv. vícemístné
etnograﬁi (multi-sited ethnography), jejíž principy poprvé formuloval přední
americký kulturní antropolog George Marcuse v polovině 90. let 20. století.
Vzhledem k tomu, že se výzkum zabývá transformací venkova, způsobenou
mimo jiné mezinárodním turismem, je uplatnění principů vícemístné etnograﬁe
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zcela adekvátní. Ten totiž stojí na sledování vícera propojených dějišť, jež se
vztahují ke zvolenému předmětu výzkumu. Jak je vidno, i v českých vesnicích
lze studovat globální propojení.
Výsledky výzkumu nejsou nijak zvlášť překvapivé, autorky konstatují, že
dochází ke komodiﬁkaci venkovských zdrojů a objektiﬁkaci obyvatel vesnic,
kteří se jeví spíše jako pasivní objekty transformace. Migrace Nizozemců zásadním způsobem proměňuje sociální realitu ve vesnicích. Zúčastněné strany
rozdílně chápou, co znamená rozvoj, modernita a pokrok, což vyvolává jisté
tenze. Potvrzují tedy de facto zjištění dalších výzkumníků v jiných lokalitách
v euroamerickém prostoru i zemích globálního jihu. Že výsledky výzkumu nejsou nijak překvapivé, mu neubírá na zajímavosti. Hodnotné a nepřehlédnutelné tedy v souhrnu vlastně je, že v Česku proběhl antropologicko-geograﬁcký
výzkum zaměřený na transformaci rurálních oblastí pod vlivem mezinárodního
turismu.
Jakkoli pokládám samotný výzkum za přínosný, silnou kritiku zaslouží doprovodné mapy, jež mají čtenáři doslova pomoci v orientaci. Jejich zpracování
lze jen stěží pokládat za zdařilé. Nečitelnost, nepřehlednost a amatérské zpracování map mě značně překvapilo. Nevydařené zpracování mapového doprovodu
lze nepochybně z podstatné části připsat zejména na vrub vydavateli. Je jen
škoda, že si autorky nepohlídaly zpracování map tak, jako se jim to povedlo
u fotograﬁckého doprovodu.
Nyní bych se rád zastavil u koncepce knihy samotné. Kniha tápe díky nevyjasněnosti předpokládaného čtenáře. Jakkoli shromážděné a prezentované
informace jsou dobře vyjádřené a podložené, mnohé části knihy pokládám za
nadbytečné vzhledem k předmětu knihy. Některé části textu navíc působí dojmem učebního textu. Kladu si například otázku, proč autorky knihy čtenáře
zevrubně uvádějí do předmětu antropologie turismu a vývojových proměn této
tematické oblasti antropologie. Chápu sice, že turismus se stal jedním z témat
výzkumu, ale potenciální zájemce o antropologii turismu pravděpodobně sáhne
po jiném titulu, aby se poučil o genezi, teoretických a metodologických východiscích této oblasti antropologie. Totéž lze říci o problematice rozvoje. Je sice
jasné, že stejně jako turismus i pojem rozvoje je nezbytné pro potřeby výzkumu
a knihy samostatné operacionalizovat. To však není důvod odvést čtenáře, sice
poučeným, ale nadbytečným výkladem nejrůznějších koncepcí rozvoje. K čemu
je čtenáři dobré podrobně se obeznámit s rozborem koncepcí rozvoje zemí třetího světa a jeho chápání jako postkoloniální závislosti? Z hlediska těchto podle
mého soudu zcela zbytečných odboček lze knihu pokládat za typickou ukázku
grantového produktu, kdy řešitelé výzkumného projektu musí naplnit příslib
daný v návrhu projektu.
Celkový dojem z knihy je dvojznačný. Co se týká tematického záběru knihy,
pokládám jej za zbytečně široký, kniha by mohla být třetinová s větším tahem
na branku. Provedení samotného výzkumu pokládám za promyšlené a výsledky
za cenné. Souhrnně a stručně řečeno, knize by prospěla redukční dieta, aby
vynikly její hlavní rysy: cenné a zajímavé výsledky antropologického výzkumu
transformace českého venkova.
Martin Soukup, Univerzita Palackého v Olomouci,
e-mail: soukup@antropolog.cz
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Česká geograﬁcká společnost, Praha 2015, 111 s., ISBN 978-80-905642-2-0.

Na začátku roku 2015 vydala Česká geograﬁcká společnost
publikaci, která svojí podobou může oslovit nejen zájemce
o geograﬁi pražských vltavských ostrovů, ale také čtenáře
z řad širší veřejnosti zajímající se o veřejné prostory v Praze. Kniha autorek z katedry sociální geograﬁe a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze a Historického
ústavu Akademie věd tak může přispět k popularizaci závěrů historickogeograﬁckého výzkumu, což se jim už dříve
bezesporu povedlo úspěšnou výstavou stejného zaměření
pořádanou Geograﬁckou knihovnou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, o které referovala i některá celostátní média a na kterou tato publikace výslovně navazuje. Převzatý a rozšířený materiál z výstavy je doplněn
o dílčí reﬂexe z doprovodného semináře (viz Informace ČGS 2015/1, s. 50–52).
Vltavské ostrovy hrají v životě Prahy a Pražanů významnou roli snad již
od jejího založení. Město nakloněné k řece Vltavě jako by směřovalo svoji pozornost k tomuto toku vytvářejícímu zhruba středovou severojižní osu města,
který během staletí přinesl městu život, ekonomický rozvoj, ale také nespočet
katastrof lidských i společenských. Podobně jako sama Vltava i vltavské ostrovy
postupem času změnily jak svoji podobu, tak i svoji funkci. V současnosti jsou
ve většině případů oblíbenými volnočasovými a rekreačními lokalitami, svojí
podobou pak také nepřehlédnutelnými zelenými „dominantami“ nejen v hustě
zastavěném centru města. Je proto s podivem, že je jim v současnosti věnována
tak nízká pozornost jak pražských samosprávných institucí při koncepčním
plánování a investicích do veřejného prostoru, tak v publikacích věnujících se
různými způsoby prostoru Prahy (jak je přiblíženo ve stručném teoretickém
zarámování knihy v jedné z úvodních kapitol). Právě tento publikační deﬁcit
se geograﬁckým přístupem snaží autorky zaplnit, pro budoucnost ostrovů pak
upozornit na nedostatek zájmu ze strany města a městských částí i přes značnou oblibu těchto prostor.
Kniha je dominantně složena ze dvou na sebe navazujících částí. První zpracovává historicko-geograﬁcký přehled tématu a přibližuje tak původní podobu
současných a lokalizaci již zaniklých ostrovů. Druhá část se pak zabývá převážně volnočasovým a rekreačním využitím současných ostrovů, které je v každé
podkapitole věnující se jednotlivým ostrovům doplněno stručnou historií jejich
vývoje a využití. Pro větší přehlednost je čtenář už v úvodní části seznámen
s tímto tématem celostránkovou reprodukcí mapy Prahy z roku 1929, za kterou
následuje pěkně zpracované schéma, ve kterém jsou zaneseny všechny změny
v toku Vltavy i v rozsahu a počtu samotných ostrovů. Následně jsou všechny
současné i zaniklé ostrovy v základu přiblíženy ve dvou přehledných tabulkách
(v české i anglické verzi) s mnoha logicky uspořádanými informacemi.
Pro neznalého čtenáře je v knize představen až překvapivě velký počet
pražských vltavských ostrovů, z nichž některé mohou být pro někoho dosud
neznámé ať už z důvodu jejich nepřístupnosti, nenápadné lokalizace, ale také
jejich zániku především na přelomu 19. a 20. století při rozsáhlé regulaci toku
Vltavy, která se podepsala na obrazu celé Prahy a změnila napojení města na
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řeku a její ostrovy. Mnohé z nich byly často nesmyslně a neuváženě připojovány
k jiným ostrovům či k vltavskému břehu, čímž Vltava a její bezprostřední okolí
ztratila část svého kouzla. Nejnápadnějším příkladem je oblast tzv. Velkých
Benátek (ostrov Štvanice) a Rohanského ostrova. Výřezy starých map, staré
kresby a porovnání se současným stavem v otištěné fotodokumentaci může
krásně přiblížit rozsah těchto změn. Dalo by se říci, že první část knihy, jejíž
obsah je převážně složen právě z těchto informací, tak představuje obecný historicko-geograﬁcký kontext studia vltavských ostrovů.
Následuje nejrozsáhlejší kapitola o současných ostrovech včetně území,
která jimi již nejsou, přestože za ně jsou tradičně označována (Kampa, Rohanský a Libeňský ostrov). Všechny tyto lokality jsou představeny z mnoha
hledisek, z nichž dominuje současnost i velmi zajímavá historie jejich využití
pro volnočasové aktivity a rekreaci. Metodologicky tato publikace představuje
poměrně originální přístup, a to v české geograﬁi ne příliš časté studium fotodokumentace, které může přinést hodně zajímavé výsledky a může být snadno
přístupné i širšímu okruhu čtenářů. Vzhledem k rozsáhlému souboru fotek,
map a jiných obrázků tak lze za velmi dobrý nápad považovat doplnění fotek
také o informačně bohaté anglické popisky (vedle českých), které mohou být
cenné pro zahraniční čtenáře knihy, přestože je hlavní část informací samozřejmě obsažena v samotném textu knihy, který je pouze v češtině.
Nikoli nedostatkem, ale velkou škodou je obsahový nepoměr dvou nejrozsáhlejších částí knihy (současné vs. zaniklé ostrovy). Perfektně zpracovaná první
část mohla být podrobnější, rozsáhlejší a podobně strukturovaná jako její neméně výborná druhá část. Pokud by se v této první části po obecném historicko-geograﬁckém úvodu jednotlivé podkapitoly věnovaly postupně všem zaniklým
ostrovům, mohla by kniha být ještě přínosnější a zajímavější pro větší okruh
čtenářů. Mohla tak například rozvést důvody, jež vedly v prostředí Prahy k ne
zcela vlídným zásahům, a důsledky (mimo samotnou změnu koryta a zánik
mnoha ostrovů), které tato rozhodnutí přinesla. Jedna z úvodních kapitol však
odkazuje mimo jiné na historicko-geograﬁcké publikace jedné z autorek, které
již dříve zpracovávaly téma pražských vltavských ostrovů. Případný zájemce
o hlubší ponoření do tohoto tématu se tak může inspirovat a nastudovat si tyto
podrobnosti v jiných textech.
V poslední kapitole před samotným závěrem je předchozí představení doplněno hlavními závěry dotazníkového šetření o možnostech využití, důvodech
návštěvy a vnímání pražských ostrovů prováděným mezi jejich návštěvníky.
Jeho poměrně zajímavé výsledky jsou interpretovány s ohledem na toto omezení, když v něm nejsou obsaženy také názory a pohledy lidí, kteří tyto lokality
nenavštěvují, přestože by tak za jiných podmínek rádi činili. Rozhovory s hlavními aktéry institucí sídlícími na ostrovech pak přináší výhledy na jejich možné
budoucí využití a podobu.
Jediná výhrada, kterou kniha vzbuzuje a kterou je nutné zmínit, se týká
trochu nešťastného vyhýbání se hlubším diskuzím kontroverzních témat,
která jsou přitom ve většině případů spojena právě s trávením volného času
a rekreací na pražských vltavských ostrovech. Jedná se kupříkladu o dlouhodobé diskuze na téma poněkud sterilní rekonstrukce parku na Střeleckém
ostrově (spojenou s tvrdými podmínkami pro návštěvníky včetně jeho značně
omezené otevírací doby), která Pražanům vzala jedno z mála poetických míst
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nedotčeného genia loci v centru města, která však podle mnohých současných
návštěvníků přinesla čistší prostředí ostrova. Dále lze uvést zbourání zimního stadionu na Štvanici, se kterým je spjata významná část české historické
sportovní identity, který však byl kvůli zanedbávané údržbě v havarijním stavu
a podle oﬁciálních prohlášení pražských politiků nebyla možná jeho záchrana.
Neméně kontroverzní jsou pak již částečně realizované plány na zastavění
Rohanského a Libeňského ostrova mohutnou developerskou zástavbou ničící
další zelené (a zahrádkářské) území vnitřní Prahy, které je ale podle mnohých
argumentů dnes na mnoha místech v dezolátním stavu. Autorky tato témata
sice opatrně zmiňují, často však představují pouze pohledy majitelů či investorů
a nediskutují rozdílné názory dalších aktérů veřejného prostoru. Přitom laické
čtenáře by právě geograﬁcký odborný pohled nejen na zde představené kauzy
mohl zajímat, a autorky by tak mohly ještě více přispět k propagaci geograﬁckého poznání a jeho výjimečného pohledu na širší kontext studovaného prostoru.
Celkově vzato je kniha velmi povedená, zaujme její obsahová bohatost, která
je výborně doplněna o výřezy starých map, pěkné graﬁky přibližující stará
zákoutí vltavského toku i fotograﬁe představující nejvýznamnější lokality současných ostrovů. Jak samy autorky poukazují, je absurdní, že tak významná
území, jakými jsou pro Prahu vltavské ostrovy, dosud nemají jasnou veřejností i politickou reprezentací přijímanou koncepci svého rozvoje a způsobu
jejich zapojení do veřejného prostoru města. A to i přes fakt nedávného vydání
Institutem plánování a rozvoje Hlavního města Prahy podrobně zpracované
koncepce rozvoje pražských břehů, mezi kterými se však ztrácí jakékoli vize
v silném proudu nezájmu o říční dominanty ostrovů. Možná i proto se na nich
můžeme setkat s mnoha nekoncepčními a veřejností často neschvalovanými
zásahy nejasně deﬁnovaného prostoru. Kniha je výsledkem snahy představit
základ pro seznámení se současnou podobou ostrovů i s vývojem, který k ní postupem staletí vedl. Do budoucna se tak snad i ona stane základem pro budoucí
strategii jejich dalšího rozvoje a společensky přijatelného využití.
Kniha Vltavské ostrovy v Praze je tak vhodná nejen pro zájemce o geograﬁi
Prahy, ale má potenciál oslovit i širší veřejnost. Čtenáře si najde mezi pražskými obyvateli, jejichž procházky často směřují k vltavským vodám, i mezi
zájemci o rozjímání nad vizemi o budoucnosti těchto často zanedbaných lokalit.
Knihu ocení také návštěvníci hlavního města, kteří by se rádi dozvěděli něco
více, než co nabízí klasičtí průvodci. Stejně tak se do knihy s chutí začtou snílci,
pro něž je historie stále živá a kteří ocení možnost prožít slávu i katastrofy
spojené s ostrůvky souše a (ne)stability v často rozbouřených vodách pražské
Vltavy. Všem těmto i dalším potenciálním čtenářům knihu doporučuji a těším
se na další povedené a podobně potřebné publikace autorek i České geograﬁcké
společnosti.
David Hána, Univerzita Karlova v Praze,
e-mail: david.hana@centrum.cz
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