informace čgs 36/2 (2017)

LITERATURA

Spilková, J. a kol.: Alternativní potravinové sítě: Česká cesta.
Karolinum, Praha 2016, 186 s. ISBN 978-80-246-3307-7.
Kniha Alternativnı́ potravinové sı́ tě: Česká cesta vznikla v kolektivu pražských geografek a geografů jako shrnujı́cı́ publikace
výstupů projektu Geografie alternativnı́ch potravinových sı́tı́
a udržitelné spotřeby podpořeného Grantovou agenturou
České republiky. Kniha reaguje na sı́lı́cı́ trend v české společnosti (resp. ve „vyspělých zemı́ch západnı́ho“ světa obecně)
přinášejı́cı́ rostoucı́ zájem o otázky spojené se spotřebou
potravin, s původem potravin a problematikou současné
produkce potravin v rámci globálnı́ch komoditnı́ch řetězců
a jejich dopadem na životnı́ prostředı́. Výrazně tak podporuje rostoucı́ proud geografie jı́dla v české (nejen) geografické komunitě. Cı́lem této knihy je dle autorů
představenı́ konceptu alternativnı́ch potravinových sı́tı́ (APS) a toho, co tyto sı́tě
činı́ „alternativnı́mi“; jejich komponentami, které se doposud prosadily v Česku;
a také tı́m, jaký potenciál mohou mı́t tyto sı́tě pro žádoucı́ změny v současném
zemědělském potravinovém systému.
Autorský kolektiv se vydal na nesnadnou cestu – jeho centrálnı́m záměrem bylo
zabývat se konceptem, jenž dle mého názoru nenı́ zatı́m koherentně zformován,
což působı́ určité potı́že při jeho aplikaci do reality předevšı́m postsocialistických
zemı́. Hlavnı́ výzvy v tomto ohledu spatřuji v následujı́cı́ch bodech:
– definice „sı́tě“ a jejı́ vyvážený výzkum: je jisté, že APS nemohou existovat bez
spotřebitelů, ale ani producentů. Sı́ť tak může (ale i nemusı́) být tvořena klı́čovými uzly producent – forma prodeje/pořizovánı́ potravin – spotřebitel. Nicméně při pohledu na dosavadnı́ domácı́ i zahraničnı́ výzkum dominujı́ přı́spěvky
věnujı́cı́ se poslednı́m dvěma uzlům opomı́jejı́c klı́čovou roli producentů.
– přı́liš eufemistické hodnocenı́ významu APS: mnoho forem APS je jejich součástı́, ač jejich skutečný význam pro transformaci potravinových řetězců je
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mizivý. Jejich zařazenı́ do nich je podporováno spı́še módnostı́ tématu spotřeby
potravin z blı́zka a jeho napojenı́ na současný růst popularity pojmu komunita
v akademickém, plánovacı́m i laickém diskurzu. Z tohoto pohledu pak hodnocenı́ APS bývá někdy zastřeno určitou dávkou euforie, která omezuje skutečně
kritický náhled na téma.
– anglosaský původ konceptu: ten způsobuje potı́že při jeho implementaci
do postsocialistického prostředı́. Různé definice klı́čových forem APS totiž
upřednostňujı́ ty formy, které se uplatnily předevšı́ m v anglosaském světě a při
jejich aplikaci např. do českého prostředı́ jsou opomı́jeny formy, které pouštějı́ do oběhu mnohem většı́ množstvı́ „lokálnı́ch“ a „udržitelně“ pěstovaných
potravin (zahrádkářské kolonie) než formy importované ze zahraničı́ (např.
komunitnı́ zahrady). Na tento problém již upozorňoval Smith a Jehlička (2013).
– Definice „lokálnı́ho“ je značně subjektivnı́ nicméně z hlediska konceptu APS
klı́čová. Nenı́ přı́ liš jasné, jakým způsobem je definováno lokálnı́ v akademickém diskurzu a jak v diskurzu laickém a jestli v druhém jmenovaném má toto
označenı́ vůbec nějaký prostorový význam. Dotaznı́kové šetřenı́ Vı́denské
(2017) totiž ukazuje na velkou popularitu lokálnı́ch potravin mezi respondenty z okresu Třebı́č, avšak při dotazu z jaké maximálnı́ vzdálenosti by tyto
potraviny měly pocházet, vı́ce než polovina z nich uvádı́, že na vzdálenosti
nezáležı́.
Výše představené kritické reflexe konceptu APS se vı́ce či méně promı́tajı́ do jednotlivých kapitol knihy.
Prvnı́ kapitola poskytuje teoretické zázemı́ knihy. Diskutuje restrukturalizaci
zemědělsko-potravinářských systémů od lokálně ke globálně orientovaným (zde
je možno najı́t určité terminologické nepřesnosti či neobratnosti) a následné dopady na kvalitu potravin, welfare hospodářských zvı́řat a důvěru mezi producenty
a spotřebiteli. APS jsou v tomto ohledu prezentovány jako určitý nástroj k reformě
těchto systémů, je představen jejich původ, kritika a typologie. Předevšı́m k typologii APS mám v této kapitole největšı́ výhrady – jednak existuje mnoho jiných
typologiı́ než ta použitá autorkou, a tyto typologie navı́ c obsahujı́ různé formy APS.
Proto bych v této kapitole ocenil důkladnějšı́ diskuzi jednotlivých forem a předevšı́m jejich obohacenı́ nejen o ty formy chybějı́cı́ (např. mlékomaty, samosběr atd.),
ale také o ty typické pro postsocialistické prostředı́ (městské tržnice, zahradničenı́,
či pěstovánı́ potravin přı́mo na zahradách rodinných domů).
Druhá kapitola se zaměřuje na dle autorů hlavnı́ formy APS v Česku, kterými
jsou farmářské trhy, farmářské obchody, bedýnková schémata, komunitou podporované zemědělstvı́ a městské zahradničenı́. Kapitola prezentuje cenné a v českém prostředı́ poměrně unikátnı́ mapy znázorňujı́cı́ prostorové rozloženı́ výše
zmı́něných forem APS. Do konceptu knihy jsou zařazena i témata hnutı́ Slowfood
a regionálnı́ch značek.
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Třetı́ kapitola se zaměřuje na problematiku farmářských trhů a prezentuje výsledky vlastnı́ho dotaznı́kového šetřenı́ mezi spotřebiteli navštěvujı́cı́mi farmářské
trhy v Praze i zbytku republiky. Opět, prezentovaná data jsou v českém kontextu
unikátnı́, odhalujı́ klı́čové motivace a vůbec profil spotřebitelů navštěvujı́cı́ch
farmářské trhy. Autorky se domnı́ vajı́, že farmářské trhy jsou prvnı́ formou APS,
která se prosadila v Česku (dovoluji si polemizovat – např. mlékomaty se v Česku
rozšı́řily dřı́ve, pokud pomineme samozásobitelstvı́ zahrádkových koloniı́ aj.).
Autorky v tomto ohledu zmiňujı́ to, že jsou prodávány potraviny lokálnı́ ho původu,
nicméně diskuzi toho, co dané potraviny činı́ lokálnı́, v celé knize (snad s výjimkou
krátkých pasážı́ v této a v kapitole 4) postrádám. Určitý metodický nedostatek
v této kapitole spatřuji u tvrzenı́, že 80 % potravin pocházı́ ze stejného regionu –
jak byl definován region? A jak bylo postupováno v přı́padě, že farmářský trh ležel
na hranici daného regionu?
Čtvrtá kapitola nabı́zı́ pohled do zákulisı́ tzv. farmářských obchodů. Opět se
jedná na české poměry o prvotnı́ studii, pro kterou byla zı́skávána data formou
přı́mých rozhovorů se zástupci farmářských obchodů. V tomto ohledu bych uvı́tal
většı́ snahu o diskuzi toho, co definuje takový farmářský obchod a co jej odlišuje
např. od prodejen „zdravé výživy“, které dnes také často prodávajı́ zbožı́ farmářů
z regionu.
Pátá kapitola je rešeršı́ literatury toho, jakým způsobem fungujı́ tzv. bedýnková schémata z pohledu farmářů i spotřebitelů. Tato kapitola nenı́ postavena
na primárnı́ch datech tak, jako tomu je v předcházejı́cı́ch dvou kapitolách, vycházı́
z rešerše české i zahraničnı́ literatury.
Velice zajı́mavá je šestá kapitola, která se zabývá formou APS, která intenzivně
propojuje spotřebitelskou i producentskou stranu APS prostřednictvı́m komunitou podporovaného zemědělstvı́ a odhaluje okolnosti budovánı́ tohoto úzkého
vztahu. Autor a autorka použı́vajı́ metodu rozhovorů, které aplikujı́ na výzkum
postojů a vnı́mánı́ tohoto tématu ze strany třı́ farmářů z okolı́ Prahy, Brna a Nového Jičı́na.
Kapitola sedmá se potýká se zahrádkovými koloniemi a komunitnı́m zahradničenı́m, kdy bylo využito šetřenı́ v terénu. Co se týče prvnı́ho dı́lčı́ho tématu,
kapitola se zaměřuje na vývoj zahrádkových koloniı́ v Praze předevšı́m v kontextu
developerských tlaků v hlavnı́m městě. Bohužel zde však postrádám výzkum toho,
jaký je přı́nos zahradničenı́ pro zásobovánı́ potravinami, což je škoda, protože
dle mého názoru majı́ v tomto ohledu zahrádkové kolonie stále velký význam,
ne-li vyššı́ než jiné formy APS diskutované v této knize. V rámci druhého dı́lčı́ho
tématu komunitnı́ho zahradničenı́ je stručně popsána jeho podstata a fungovánı́,
které, jak zmiňujı́ autoři, má mnohem většı́ význam v podpoře komunitnı́ho života
a sounáležitosti než v produkci potravin.
Osmá a devátá kapitola jsou zaměřeny na hnutı́ Slowfood a regionálnı́ značenı́.
Tato témata s konceptem APS jednoznačně souvisı́, avšak jejich zařazenı́ do knihy
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nenı́ zcela zdůvodněno předevšı́m i z toho pohledu, že existujı́ ještě dalšı́ formy
APS, které se v Česku prosadily a majı́ poměrně velký význam (např. přı́mý prodej
ze dvora, samosběr) pro udržitelnějšı́ spotřebu potravin. V rámci podkapitoly 8.3
Dalšı́ oblasti „pomalého“ života je zařazena diskuze, která s tématem APS má jen
málo společného.
Náplň výše zmı́něných kapitol vı́ce či méně vede k dosaženı́ cı́lů práce – tj. byly
představeny některé z hlavnı́ch forem APS v Česku, také bylo vysvětleno, co tyto
sı́tě činı́ alternativnı́mi. Očekával jsem v kontextu prezentovaných výsledků
trochu rozsáhlejšı́ zamyšlenı́ nad tı́m, jaký potenciál majı́ tyto sı́tě pro pozitivnı́
změny v současném zemědělském potravinovém systému. Částečně se o toto autorky a autoři pokoušı́ v závěrečném shrnutı́, kde je zajı́mavé předevšı́m schéma
klasifikujı́cı́ formy APS dle jejich přı́nosu sociálnı́ho a environmentálnı́ho. Pokud
pomineme poněkud umělé zařazenı́ forem Slowfood a regionálnı́ch značek, schéma dobře ukazuje menšı́ význam např. komunitnı́ch zahrad pro klı́čové změny
v agro-potravinovém systému v kontextu environmentálnı́m, avšak velký význam
pro zlepšovánı́ sociálnı́ch vztahů resp. budovánı́ komunit.
V kontextu výše zmı́něných čtyř kritických bodů vůči současným studiı́m zabývajı́cı́ch se APS je nutné se vyjádřit k této knize. Aby bylo téma pokryto komplexně,
bylo by zajı́mavé se zabývat APS i z pohledu producentů (obecně je tato kniha
mnohem vı́ce zaměřená na formy APS z pohledu spotřebitele, méně pak z pohledu
producenta) – tedy jak jsou do nich integrováni (asi málo, na což ukazuje nedostatek prodávajı́cı́ch na farmářských trzı́ch či produktů ve farmářských obchodech,
který je také dán současnou strukturou zemědělské výroby v Česku) a jaký z tohoto zapojenı́ majı́ benefit, což by nám mohlo vı́ce řı́ci k udržitelnosti současných
zemědělsko-potravinářských systémů resp. k možnostem jejich nápravy. Také by
bylo vhodné vı́ce kriticky hodnotit to, co je prodáváno na farmářských trzı́ch resp.
ve farmářských obchodech a zda jsou tyto produkty vyráběny a distribuovány
„lokálnı́“ a udržitelnou cestou. S tı́mto souvisı́ i definice toho, co je lokálnı́, která
je v knize dle mého názoru nedostatečně konceptualizována. Obecně by bylo vhodné přistupovat k tématu s vyššı́m kritickým odstupem – nejsem si jistý, jak moc
jsou pravdivá tvrzenı́ autorů o poklesu prodeje ve velkoformátových prodejnách
u masa, uzenin a pečiva resp. o návratu zákaznı́ků do malých prodejen (bylo by
vhodné mı́t pro tato tvrzenı́ důkaz). Je velká škoda, že se autorky a autoři zabývali převážně módnı́mi formami APS (často s velkým komunitnı́m významem),
zatı́mco opomı́jeli ty formy, které v postsocialistickém Česku majı́ delšı́ tradici
(samozásobitelstvı́ přes zahrádkové kolonie) resp. majı́ pro zásobovánı́ potravinami většı́ význam (např. přı́mý prodej z farmy, snad i samosběr). Zde se vracı́me
zpět k nedostatečné konceptualizaci forem APS pro účely knihy.
Závěrem je však třeba uznat, že při novosti a neprobádanosti tohoto tématu nebylo v kapacitách autorského týmu zkoumat veškerá výše nastı́něná nedostatečně
pokrytá témata. I přesto je kniha zcela jistě přı́nosem pro pochopenı́ současných
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trendů spotřeby jı́dla v Česku a hledánı́ alternativnı́ch cest jeho pořizovánı́. Velká
část výzkumné práce je pro české podmı́nky prvotnı́, proto přinášı́ v tomto ohledu cenná zjištěnı́, která mohou být zajı́mavá pro vědeckou komunitu i širokou
veřejnost.
Zdroje:
SMITH, J., JEHLIČKA, P. (2013): Quiet sustainability: Fertile lessons from Europe’s productive
gardeners. Journal of Rural Studies, 32, 148–157.
VÍDENSKÁ, P. (2017): Alternativnı́ potravinové sı́tě okresu Třebı́č. Diplomová práce. Univerzita
J. E. Purkyně v Ústı́ nad Labem, Přı́rodovědecká fakulta, Ústı́ nad Labem.

Vladan Hruška, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústı́ nad Labem,
e-mail: vladan.hruska@ujep.cz

Vlček, P., Resnik Planinc, T., Svobodová, H. a Witzel Clausen, S. et al.:
Integrating physical education and geography. A case study of the Czech
Republic, Slovenia and Denmark. Masaryk University, Brno 2016, 169 s.
ISBN 978-80-210-8518-3.
Publikace je jednı́m z výstupů mezinárodnı́ sı́tě C.A.L.M.A.Z.
zabývajı́cı́ se mimo jiné integrovaným pojetı́m geografie (zeměpisu) a tělesné výchovy ve výchovně-vzdělávacı́m procesu.
Kniha vznikla na základě spolupráce vysokoškolských pracovišť v Česku, Dánsku a Slovinsku. Publikace je psána v anglickém jazyce a je dostupná jak v tištěné, tak elektronické verzi;
ta je na rozdı́l od „papı́rové“ knihy v barevném provedenı́.
V současnosti se klade na integrované pojetı́ školnı́ výuky relativně velký důraz (viz např. kurikulárnı́ dokumenty Česka),
což ještě umocňuje aktuálnost a důležitost tematického zaměřenı́ této publikace.
Obsah knihy lze rozdělit na několik sourodých částı́, z nichž každá je pro celkový charakter publikace důležitá. V prvnı́ části je věnována pozornost teoreticko-metodologickým východiskům integrovaného pojetı́ učiva, kurikulu se zaměřenı́
na geografii i tělesnou výchovu a vymezenı́ základnı́ch pojmů, které se převážně
vztahujı́ k pohybové aktivitě. V této části nechybı́ ani jasně formulovaný cı́l publikace (a tı́m i provedeného výzkumného šetřenı́) a popis metodiky výzkumu; ten
je v této části zaměřen spı́še na kvalitativnı́ analýzu kurikulárnı́ch dokumentů.
Hlavnı́ použitou výzkumnou metodou je komparace, která umožňuje ujasněnı́
shodných a rozdı́lných znaků mezi sledovanými jevy (např. kurikulárnı́mi dokumenty, znaky školského systému apod.). Naopak dvě dotaznı́ková šetřenı́ zaměřená na názory vysokoškolských odbornı́ků na realizované kurikulum i šetřenı́
mezi experty (učiteli, vysokoškolskými pracovnı́ky) jsou detailněji popsány až
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u samotných výsledků výzkumu, což umožňuje čtenáři lepšı́ orientaci v textu.
Velkým pozitivem této části publikace je fakt, že se autoři snažı́ o kritický přı́stup
k prezentovaným informacı́m. Neuvádějı́ napřı́klad jen pozitivnı́ stránky integrovaného pojetı́ učiva, ale věnujı́ se i jeho negativům a problémům implementace
tohoto přı́stupu do školnı́ho vzdělávánı́, což umožňuje čtenáři udělat si objektivnějšı́ pohled na řešené téma.
Dalšı́ část publikace je již věnována samotné analýze podmı́nek vzdělávánı́
ve sledovaných státech, tedy v Česku, Dánsku a Slovinsku. V kapitolách jsou postupně analyzována sledovaná témata v rámci jednotlivých států. Struktura popisu
je u všech sledovaných států totožná: úvod obsahuje základnı́ informace o daném
státě, následuje popis vzdělávacı́ho systému, popis systému kurikulárnı́ch dokumentů a také jich samotných se zaměřenı́m na tělesnou výchovu a geografii;
v závěru jsou naznačeny možnosti integrace učiva těchto dvou předmětů na základě výsledků provedených analýz. Otázkou je, nakolik relevantnı́ je popisovat
některé charakteristiky jednotlivých států (např. rozlohu, počet obyvatel, přı́ rodnı́
podmı́nky apod.) a zda některé tyto části spı́še uměle neprodlužujı́ text. Popis
vzdělávacı́ho systému u každého ze sledovaných států je také až přı́liš detailnı́
a věnuje se i (s ohledem na zaměřenı́ publikace) méně podstatným znakům.
Na druhou stranu je nutné zmı́nit, že autoři při popisu těchto znaků provedli jejich
vyčerpávajı́cı́ rozbor. Většı́ pozornost mohla být věnována právě výsledkům analýz
kurikulárnı́ch dokumentů, a předevšı́m možnostem integrace tělesné výchovy
a geografie. Jednotlivé kapitoly o třech sledovaných státech jsou relativně velice
dobře sjednoceny, přı́tomny jsou jen drobné rozdı́ly.
Jako klı́čová možnost integrovaného pojetı́ tělesné výchovy a geografie je na základě výsledků analýz kurikulárnı́ch dokumentů označena terénnı́ výuka. Ta je
v některých přı́padech samotnými autory až jednostranně upřednostňována před
dalšı́mi výchovně vzdělávacı́mi prostředky. Autoři pravděpodobně mohli hledat
dalšı́ možnosti integrovaného pojetı́ výuky těchto dvou předmětů. Na druhou
stranu je nutné upozornit, že právě tato organizačnı́ forma je pravděpodobně tou
nejefektivnějšı́ možnostı́, jak spojit učivo uvedených předmětů.
Analýza jednotlivých kurikulárnı́ch dokumentů ústı́ do shrnujı́cı́ komparace.
V úvodu kapitoly s názvem „Výsledky komparace“ jsou srovnána méně relevantnı́ data; jedná se napřı́klad o srovnánı́ předškolnı́ho či vyššı́ho sekundárnı́ho
vzdělávánı́, jimiž se ale publikace, podle stanoveného cı́le výzkumu, nezabývá.
Autoři se naopak mohli zaměřit detailněji právě na základnı́ vzdělávánı́. Klı́čové
jsou potom tabulky vytvořené s využitı́m výsledků dotaznı́kového šetřenı́ mezi
dvěma akademiky z každého ze sledovaných států. Tyto vizuálie přehledně ukazujı́
charakter realizovaného kurikula, dı́ky čemuž si čtenář může tyto informace srovnat plánovaným kurikulem, které bylo prezentováno v předchozı́ch kapitolách.
Při tvorbě dotaznı́ku ale mohla být věnována většı́ pozornost názoru akademiků na integrované pojetı́ učiva v praxi, protože právě touto problematikou se
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publikace zabývá. Přesto výsledky prezentované v tabulce poskytujı́ velmi dobrý
základ pro srovnánı́ charakteru tělovýchovného i geografického kurikula mezi
Českem, Dánskem a Slovinskem.
V dalšı́ kapitole jsou prezentovány výsledky dotaznı́kového šetřenı́ mezi experty na tělesnou výchovu a geografii (učiteli, odbornı́ ky z oboru atd.). Vytvořený dotaznı́k má logickou strukturu a jeho položky jsou relevantnı́ ve vztahu k řešenému
tématu. Bohužel se čtenář nedozvı́ , jakým typem výběru byli respondenti zařazeni
do výzkumu. Online dotaznı́k vyplnilo celkem 69 respondentů; tento počet se
může na prvnı́ pohled zdát nı́zký, ale autoři v této kapitole zároveň deklarujı́, že
jednotlivé položky byly kvalitativně analyzovány. Pro analýzu položek zjišťujı́cı́
fakta byly použity jednoduché statistické metody, včetně korelačnı́ho koeficientu. Autoři výsledky všech dotaznı́kových položek vhodně a kvalitně interpretujı́
a zároveň hledajı́ přı́činy zı́skaných výsledků. Ty dávajı́ do souvislosti i s dalšı́mi
proměnnými vztahujı́cı́mi se převážně k předešlým částem publikace. Výsledky
ukazujı́, že velká část odbornı́ků si je vědoma přı́nosů integrovaného pojetı́ učiva
geografie a tělesné výchovy, nicméně zhruba polovina z celkového počtu dotazovaných s integracı́ těchto dvou předmětů nemá zkušenosti. Jako nejvhodnějšı́
aktivity v integrovaném pojetı́ geografie a tělesné výchovy uvádějı́ respondenti
předevšı́m terénnı́ výuku a outdoorové aktivity, což koresponduje i s výsledky
analýz kurikulárnı́ch dokumentů všech třı́ států (viz výše).
Poslednı́ část publikace je zaměřena na přı́klady konkrétnı́ch učebnı́ch aktivit, které vycházejı́ z integrovaného pojetı́ tělesné výchovy a geografie. Jedná se
o praktický návod nebo alespoň inspiraci pro učitele. Výhodou výběru konkrétnı́ch
činnostı́ je jejich pestrost – každý přı́klad učebnı́ aktivity je do jisté mı́ry jiného
zaměřenı́ (charakteru). To může učitelům pomoci při výběru konkrétnı́ch aktivit
pro různé skupiny žáků. Na přı́kladu Dánska je uvedeno několik drobných pohybových her, outdoorových aktivit a činnostı́ využı́vajı́cı́ informačnı́ technologie.
Naopak v rámci Česka jsou navrženy pohybové aktivity s prvky rytmické gymnastiky a tance. Na přı́kladu Slovinska je navržena relativně rozsáhlá a propracovaná
terénnı́ výuka. Celé této kapitole by prospělo jednotnějšı́ zpracovánı́ či doplněnı́
základnı́ch charakteristik aktivit (např. doporučený věk žáků, použité výukové
metody, přibližná délka trvánı́ aktivity apod.). Učitelé by si jistě udělali lepšı́ představu o realizaci těchto činnostı́ v praxi.
V souhrnu se jedná o velmi přı́nosnou publikaci, která je dle názoru recenzenta určena několika skupinám čtenářů. V prvé řadě je přı́nosná pro vědecké
pracovnı́ky (předevšı́m oborové didaktiky), kteřı́ se zabývajı́ integracı́ učiva
a koncipujı́ svůj budoucı́ výzkum právě na toto téma. Dále může být publikace
určena učitelům jako praktický návod nebo alespoň jako inspirace pro přı́pravu
integrovaných vyučovacı́ch hodin tělesné výchovy či geografie (popř. i jiných
předmětů). A konečně, avšak ne v poslednı́ řadě, může být publikace využitelná
pro studenty učitelstvı́ (nejen) tělesné výchovy a geografie; pro ně představuje

literatura 19

učebnı́ materiál, který umožňuje základnı́ vhled do problematiky integrace učiva ve výchovně vzdělávacı́m procesu s uvedenı́m jeho výhod i nevýhod, oporu
v problematice kurikulárnı́ch dokumentů pro integrované pojetı́ učiva i praktické
návody na konkrétnı́ aktivity. Důležitost seznamovat vysokoškolské studenty učitelstvı́ s významem integrace učiva vyplývá i z výsledků šetřenı́ – ti učitelé, kteřı́
nemajı́ zkušenosti s integracı́ vı́ce předmětů, nevidı́ ani jejı́ výhody.
Autoři publikace si uvědomujı́ hlavnı́ přı́nosy integrace učiva pro samotné
žáky. Na základě dosažených výsledků výzkumu se snažı́ tyto výsledky aplikovat
do praktické výuky, a dát tak subjektům výchovně-vzdělávacı́ho procesu inspiračnı́ či praktický podklad pro přı́pravu jejich vyučovacı́ch hodin. Tı́mto přı́stupem
se tato kniha do jisté mı́ry lišı́ od ostatnı́ch vědeckých pracı́. Důsledkem této odlišnosti je potenciálnı́ oslovenı́ podstatně širšı́ho okruhu čtenářů, než by tomu bylo
u „klasické“ vědecko-výzkumné monografie, a to je třeba ocenit.
Petr Trahorsch, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústı́ nad Labem,
e-mail: petr.trahorsch@seznam.cz

Wulf, A.: Vynález přírody. Dobrodružství zapomenutého objevitele Alexandera
von Humboldta. Nakladatelství Omega, Praha 2016, 530 s. ISBN 978-80-7390-416-6.
V roce 2015 vyšla v nakladatelstvı́ John Murray v Londýně
kniha Andrey Wulf „The Invention of Nature“. Nositelka ceny
American Horticultural Society Book Award vede v této knize čtenáře úžasným životem částečně zapomenutého vědce,
objevitele, popularizátora vědy a spisovatele Alexandera von
Humboldta.
V roce 2016 byla tato kniha v překladu Terezy Dragounové
uvedena i na český knižnı́ trh. Pečlivá, precizně zpracovaná
data, odkazy v textu a celkové pojetı́ knihy ji zařazujı́ hraničně
mezi literaturu faktu se stopami beletristického zpracovánı́.
Téma, kterému se Andrea Wulf věnovala několik let, ji fascinovalo neuvěřitelnou šı́řı́ záběru vědce, který svými výzkumy a popularizacı́ vědy vzbuzuje naši
úctu. Skvělá kniha zı́skala po zásluze hlavnı́ cenu Britské královské společnosti
za rok 2016.
Celou knihou se prolı́ná základnı́ motto, že jednou z nejvýznamnějšı́ch osobnostı́ vědy a vědeckého poznánı́ 19. stoletı́ byl beze sporu Alexander von Humboldt.
Jeho práce v terénu i v laboratořı́ch, zı́skávánı́ poznatků empirickým měřenı́m
a výzkumem, stovky kilometrů prochozených v Evropě, Rusku, ale zejména v Jižnı́ Americe byly pilı́ři jeho vědecké práce. Kontakt s velikány světové literatury,
filozofie, fyziky i politiky ovlivňovaly jeho poznánı́ a formulovaly názory tohoto
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mimořádně pracovitého vědce k novým náhledům na řadu poznatků o Zemi, uspořádánı́ přı́rodnı́ch systémů i dopadů těchto poznatků na člověka a jeho činnost.
Humboldtovy poznatky daleko přesáhly znalosti jeho doby, uměnı́ formulovat myšlenky a revolučnı́ teorie o zeměpisných a přı́rodovědných zákonitostech pak z něj
učinily oblı́beného společnı́ka, plamenného diskutéra a v podstatě ikonu vědy.
O tom, a pochopitelně o celém jeho životě, je zcela unikátnı́ kniha Andrey
Wulf Vynález přı́rody, dobrodružstvı́ zapomenutého objevitele Alexandera von
Humboldta. Na 530 stranách je rozprostřen život a dı́lo tohoto vědce. Dokladem
mimořádně pečlivého a vědecky preciznı́ho zpracovánı́ je 2 225 odkazů v textu
(a uvedených v poznámkách) svědčı́cı́ch o mimořádné pečlivosti autorky při zpracovánı́ poznatků při přı́pravě a tvorbě knihy. 17 stran rejstřı́ků a 36 stran bibliografie je dokladem důslednosti při práci v archivech i knihovnách různých zemı́,
dokladem vědecké důslednosti Andrey Wulf i v této, komplexně pojaté knize.
Autorka knihy Andrea Wulf je uznávaná autorka žijı́ cı́ v současné době v Anglii.
Je nositelkou řady mezinárodnı́ch oceněnı́, je fascinována Humboldtem, zjevně
adoruje jeho život a dı́lo. Knihu samotnou rozčlenila do třı́ hlavnı́ch částı́ zahrnujı́cı́ celoživotnı́ vývoj německého vědce, který se na rozdı́l od svého bratra nestal
profesionálnı́m politikem (ač politiku významně ovlivňoval), ale naopak badatelem s obrovskou schopnostı́ ovlivňovat dalšı́ špičkové vědce, politiky i vojevůdce
své doby. Mezi lidmi, se kterými se stýkal a které dokázal ovlivnit, nechybı́ takové
osobnosti jako Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Aimé Bonpland, Simon
Bolivar, Thomas Jefferson, James Madison, Benjamin Franklin, Gay Lussac, Charles
Lyell či Georg Canning.
Jeho touha cestovat byla, zdá se, jeho nejvěrnějšı́m společnı́kem. Humboldt
věřil, že znalosti se nedajı́ zı́skat jen z knih. Aby vědec porozuměl světu, musı́ být
v přı́rodě, aktivně ji poznávat, pocı́tit a zažı́t (na rozdı́l od Immanuela Kanta, který
nikdy neopustil Königsberg, dnešnı́ Kaliningrad). Svými cestopisy, pozorovánı́m
a schopnostı́ analýzy poznatků ovlivnil i Charlese Darwina či romanopisce Julese
Verna. Humboldt ovlivnil významně geografické myšlenı́ a chápánı́ souvislostı́.
Zavedl napřı́klad izotermy, které považoval za linie spojujı́cı́ různé světové lokality,
které majı́ stejné teploty a které dnes běžně vidı́me v meteorologických mapách.
Dal základ srovnávacı́ klimatologii, zabýval se vertikálnı́ mi změnami biosféry a použı́val pásmovitost biosférických oblastı́ ve vztahu k nadmořské výšce. Jeho cesta
Jižnı́ Amerikou byla nejen velkým dobrodružstvı́m, ale i systematickou vědeckou
pracı́. Když svá pozorovánı́ porovnával, nacházel paralely v globálnı́m měřı́tku
a svá tvrzenı́ si upevňoval dalšı́mi cestami (Alpy, Rusko).
Mimořádná byla i jeho politická setkánı́ s významnými osobnostmi 19. stoletı́ .
Pruskými cı́saři, revolucionářem Simonem Bolivarem, třemi prezidenty USA
a dalšı́mi. Perličkou v jeho životě je i oslava 60. narozenin v Miassu s mı́stnı́m
lékárnı́kem, kterého historie později pamatuje jako dědečka Vladimı́ra Iljiče Lenina. Ačkoliv byl mnoho let placeným poradcem pruského krále, trávil významnou
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část svého života v Pařı́ži, kterou považoval za nejpřı́stupnějšı́ a nejsvobodnějšı́
vědecké diskuzi. Byl oblı́beným návštěvnı́kem salónů, ve kterých se scházela elita
francouzské společnosti.
Podobně jako jeho bratr Wilhelm, který na počátku 19. stoletı́ vybudoval nový
školský systém Pruska, věřil i Alexander, že vzdělánı́ je základem svobodné a šťastné společnosti. Proto se také snažil vědecké informace zprostředkovávat svými
přednáškami a zejména rozsáhlou publikačnı́ činnostı́. Vrcholem jeho publikačnı́
činnosti bylo rozsáhlé kompendium „Kosmos“, jehož 5 dı́lů (poslednı́ dokončil
těsně před smrtı́) patřilo k vrcholům přı́rodovědné, geografické a vědecké literatury 19. stoletı́.
Za pozornost stojı́ i zjištěnı́, že americký ministr války John B. Floyd zaslal
Humboldtovi 9 map Severnı́ Ameriky, na nichž byla zobrazena města, okresy,
hory a řeky po něm pojmenované. Jiný významný Američan – John Muir, bojovnı́k za ochranu přı́rody Severnı́ Ameriky ve druhé polovině 19. stoletı́ kladl důraz
na Humboldtův odkaz spojujı́cı́ dı́lčı́ vědecké disciplı́ ny v komplexnı́ obraz a oceňoval Humboldtovu předvı́davost v určenı́ rizik spojovaných s činnostı́ člověka
na přı́rodu.
I po dvou stoletı́ ch obdivujeme vitalitu vědce, který za poznánı́ m prošel divokou
Orinockou nı́žinou, vystoupil na řadu sopek Jižnı́ Ameriky, pokusil se i o výstup
dosud nezdolané hory Chimborazo, považované v tehdejšı́ době za nejvyššı́ horu
světa, několikrát přešel Alpy při svých cestách Evropou a ve vyššı́m věku jako
šedesátiletý spatřil vysoké štı́ty hor Střednı́ Asie, byť na jejich vrcholy vzhledem
k počası́ již nevystoupil. Ještě jako téměř osmdesátiletý psal ročně kolem 2000 dopisů do celého světa a zhruba dvojnásobek jich přijı́mal. Skonal těsně po dokončenı́
5. dı́lu Kosmosu, dı́la, do něhož se snažil vložit své celoživotnı́ znalosti a poznatky.
V dnešnı́ době si jméno Alexandera von Humboldta vybavı́me zejména v souvislosti se jménem významné berlı́ nské univerzity či s názvem mohutného oceánského
proudu omývajı́cı́ho břehy Jižnı́ Ameriky. Jeho neuvěřitelně pestrý život nám výše
uvedená kniha otevı́rá. Svým pojetı́m by měla být v knihovně každého geografa,
u politické a fyzické geografie může sloužit jako aktuálnı́ část vzdělánı́ současné
generace nových geografů, historiků, politologů, přı́rodovědců a ochránců přı́rody.
Bohumil Vévoda, e-mail: bohumil.vevoda@gmail.com

Martínek, J.: Geograf a cestovatel Jiří Daneš.
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2017, 292 s. ISBN 978-80-7286-287-0.
Mezi publikacemi, které vydává Historický ústav AV ČR, lze nezřı́dka najı́t práce,
které se úzce prolı́najı́ svým zaměřenı́m s geografiı́. Taková je i nová kniha Jiřı́ho
Martı́nka „Geograf a cestovatel Jiřı́ Daneš“ věnovaná osobě přednı́ho českého
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geografa. Jejı́ autor působı́ na Oddělenı́ biografických studiı́
HÚ AV ČR, kde se vedle bibliograficko-lexikálnı́ho výzkumu
dlouhodobě zabývá osobnostmi a dějinami české geografie.
Vědeckým zaměřenı́m propojuje práci historika s geografiı́,
kterou ostatně přednášı́ na univerzitách v Ústı́ nad Labem
a v Praze. Doposud se věnoval českým geografům a cestovatelům hlavně encyklopedickým způsobem. Biografiı́ o Jiřı́m Danešovi tento rámec přestoupil a úsilı́ zaměřil detailně na jednu
osobnost, přičemž vycházel z výsledků své disertačnı́ práce
o tomto velikánovi české vědy. Život Jiřı́ho Daneše (1880–1928) svými zajı́mavými životnı́mi osudy nekoresponduje s představou suchopárného akademika, ba
naopak. Přihlédneme-li k faktu, že studie, které o něm dosud vznikly, měly spı́še
omezený charakter, naskytl se tak autorovi široký prostor k doplněnı́ stávajı́cı́ch
znalostı́ a objevovánı́ nových skutečnostı́. Cı́lem, který si autor vytknul, bylo vytvořit komplexnějšı́ obraz Jiřı́ho Daneše, který se neomezı́ na pouhý životopis, ale
bude mapovat jak jeho vědecké dı́lo, tak cestovatelské aktivity, ale též jeho dosud
nepřı́liš známou politickou činnost.
Tomuto záměru odpovı́dá struktura práce. Jejı́ vlastnı́ jádro tvořı́ tři kapitoly
věnované Danešovu životu, dı́lu a politickému působenı́. Jim předcházı́, pomineme-li úvodnı́ pasáže, kapitola s názvem „Biografie jako historiografická kategorie“
rozebı́rajı́cı́ smysl biografické práce a dı́la, která byla dosud o Danešovi publikována. Nejvı́ce jich trochu přı́značně vzniklo hned po jeho předčasném úmrtı́
(v nedožitých 48 letech byl sražen automobilem při své cestě po USA), a měly
vesměs spı́še vzpomı́nkovou povahu a jejich autoři pocházeli z řad Danešových
přátel a kolegů. Po obdobı́ nezájmu o prvorepublikovou generaci českých vědců
v dobách komunismu docházı́ od 90. let minulého stoletı́ k určité obnově zájmu.
Přesto teprve knihu Jiřı́ho Martı́nka můžeme brát jako vůbec prvnı́ opravdu kompletnı́ biografii věnovanou Danešovi.
Prvnı́ část vlastnı́ho těžiště práce nazvaná „Jiřı́ Viktor Daneš – životopis“ je
z celé publikace nejrozsáhlejšı́. Život Jiřı́ho Viktora Daneše, jak znı́ celé jeho jméno,
je v nı́ pečlivě zmapován „od kolébky do hrobu“. Informace o jeho rodině, dětstvı́,
studiı́ch, cestách a vědecké dráze netvořı́ jen chronologický popis, nýbrž je autor
vhodně propojuje s dobovou realitou a problémy, s nimiž se tehdy společnost
potýkala. Výslednou podobu lze vnı́mat i jako obecnějšı́ sondu do života vědce
v kontextu proměn doby. Za silnou stránku zde můžeme považovat důslednou
autorovu práci s archivnı́mi zdroji a detailnı́ znalost Danešova dı́la i listinné pozůstalosti, což se mu podařilo zúročit ve formě podrobnostı́ a zajı́ mavostı́, které jdou
mnohdy nad rámec běžné biografie. Přı́kladem mohou být i přepisy Danešových
vysvědčenı́ z dob studiı́, z nichž vedle (očekávaně) dobrého prospěchu jsou vidět
jisté problémy s krasopisem a kreslenı́m, ale též dvakrát snı́žená známka z mravů
(důvody zůstávajı́ čtenáři utajeny). Jiným rozšiřujı́cı́m prvkem jsou informace
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o významných osobnostech, které Danešův život výrazně profesně či lidsky ovlivnily. Na tomto mı́stě zhodnotil autor znalosti plynoucı́ z jeho odborné specializace
a dřı́vějšı́ch výzkumů.
Zvláštnı́ důraz je kladen na časté cesty, které Daneš od mládı́ podnikal a které
hrály v jeho životě velmi důležitou roli. Poznal na nich nemálo svých přátel, účastnil se tu geografických výzkumů, na jejichž základě sepsal četné vědecké i cestopisné práce. Ačkoliv byl svým zaměřenı́ v prvé řadě geomorfolog, pro čtenáře
jsou atraktivnı́ předevšı́m četné citace jeho poznámek věnovaným společenským
poměrům navštı́vených zemı́. Přı́kladem budiž na s. 70–74 citované Danešovy nadčasové glosy z cesty po USA z roku 1904, v nı́ž Američanům vytýká nevzdělanost,
důraz na konzum, obžerstvı́ a materialismus, přı́lišnou rozvernost amerických
dı́vek, ale též upřednostňovánı́ žen. Kromě Severnı́ Ameriky a Balkánu, kam
mı́řil nejčastěji, procestoval země Asie a hlavně Austrálii, která se na čas stala
jeho domovem. Osobnost Daneše vycházı́ v autorově podánı́ veskrze pozitivně,
nicméně bez přı́chuti idealizace. Lı́čı́ jej jako člověka společenského, důsledného až
puntičkářského, činorodého, vlastenecky smýšlejı́cı́ho, dobrého řečnı́ka, veřejně
aktivnı́ho, známého a vesměs oblı́beného.
Druhá část „Danešovo dı́lo“ jej sleduje jako vědce a pedagoga (od 1912 profesorem geografie na univerzitě v Praze). Vı́ ce než o rešerši jde o dokumentaci jeho
odborných názorů ve spojitosti s dı́ly, která je reprezentujı́. Autor vyzvedává roli
Daneše jako jednoho z otců české geografie a zakladatele české geomorfologie.
Vedle toho oceňuje jeho průkopnický odkaz v geografickém poznánı́ a mapovánı́
Slovenska a Balkánu. Po vědecké stránce jej hodnotı́ jako pravděpodobně nejvýznamnějšı́ho a v cizině nejznámějšı́ho českého geografa své doby, tj. druhé a třetı́
dekády 20. stoletı́. Kapitola je zakončena zamyšlenı́m nad odkazem Daneše v podobě jeho pokračovatelů a kolegů, kteřı́ se jeho dı́lem inspirovali a z něj čerpali.
Přes nesporný vliv, který v tomto ohledu měl, potenciálnı́ existenci ucelenějšı́
„Danešovy školy“ autor spı́še zpochybňuje. Důvod spatřuje v jeho předčasném
úmrtı́, které mu zabránilo dotáhnout své dı́lo v tomto směru až sem.
Rozsahem nevelká třetı́ část „Daneš – politik“ přinášı́ řadu ne zcela známých
skutečnostı́ a představuje Daneše v roli politika, resp. diplomata, který bral své
funkce zodpovědně jako svou službu vlasti a čestnou povinnost. Pomineme-li jeho
legionářské angažmá po konci 1. světové války v Bosně, lze vrchol Danešovi politické aktivity vnı́mat v působenı́ na pozici československého konzula v Austrálii
v letech 1920–1922. Autor zde poukazuje na to, že ačkoliv byl Daneš členem agrárnı́
strany, veřejně se angažoval zejména v akademických funkcı́ch. Zasadil se též výraznou měrou o formovánı́ a prohlubovánı́ československo-jugoslávských vztahů,
které tak i dı́ky němu můžeme v meziválečném obdobı́ považovat za historicky
nejlepšı́. Vzhledem k mnoha novým informacı́m, které se autorovi v této oblasti
podařilo viditelně shromáždit, můžeme trochu litovat toho, že této rovině byl
v práci věnován relativně omezený prostor.
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K pozitivnı́mu dojmu z knihy Jiřı́ho Martı́nka přispı́vá i fakt, že je psána čtivě,
věcně a zároveň jı́ nechybı́ zajı́mavosti a podněty evokujı́cı́ čtenářovu mysl. Text
je proložen řadou citacı́ a doplňujı́ jej dobové černobı́lé fotografie, mapy, rozsáhlý
poznámkový aparát a přı́lohy (kompletnı́ bibliografie Daneše, soupis jeho univerzitnı́ch přednášek a disertačnı́ch pracı́, které oponoval). Jako inspirativnı́ a hodnotnou lze biografii vnı́mat z několika ohledů. Pomáhá doplnit a zkompletovat
dosud známé skutečnosti z Danešova života a rozšı́řit je o řadu nových aspektů.
Vedle oficiálnı́ho obrazu velikána české vědy pohlı́žı́ na Daneše jako na člověka
s jeho myšlenkovými pochody, zájmy, tužbami a problémy. Práce jde pod povrch
věcı́ a kontaktuje život a dı́lo osobnosti geografie s kontextem doby, čı́ mž se do jisté
mı́ry stává určitou personálnı́ sondou do dynamických proměn české společnosti
v obdobı́ prvnı́ch třech desetiletı́ 20. stoletı́.
Studiı́ o Jiřı́m Danešovi tak autor beze zbytku naplňuje svá vlastnı́ slova (s. 19):
„Na začátku je idealizovaný obraz; na konci by měl být člověk, se svými silnými a slabými stránkami, zakotvený do určitého prostředı́ a doby. Takový je cı́ l moderně napsané
biografie.“
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