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Buzkem a doc. Františkem Řehořem zı́skává akreditace ke studiu Fyzické geogra-
fie a geoekologie a Ochrany a tvorby krajiny. V letech 1995 až 2001 je vedoucı́m 
katedry. Usilovná práce je v roce 2001 korunována ziskem doktorského studia 
Environmentálnı́ geografie. Stává se předsedou oborové rady, podı́lı́ se na odborné 
přı́pravě doktorandů a zasedá ve státnicových komisı́ch. Aktivnı́ kariéra vyso-
koškolského profesora končı́ na ostravském pracovišti v roce 2009, kdy odcházı́ 
do důchodu. I nadále se ovšem objevuje v doktorských, habilitačnı́ch nebo profe-
sorských komisı́ch.

Každý akademik ovlivňuje svou vědeckou i pedagogickou pracı́ stovky a stovky 
studentů, ale také kolegy z ostatnı́ch vysokých škol a spolupracujı́cı́ch organizacı́. 
Profesor Křı́ž připravil za svůj život řadu vědeckých publikacı́ (blı́že viz Infor-
mace ČGS 31, 1, 84–86) a vychoval řadu odbornı́ků. Dovolte však, abych vyzdvihl 
jeden ze zásadnı́ch počinů jmenovaného, a tı́m byl nápad založit katedru fyzické 
geografie a geoekologie na PřF Ostravské univerzity. Nezdolným entuziasmem 
se i přes počátečnı́ nepřı́zeň zasadil o jejı́ právo na existenci. Budiž dárkem na-
šemu zakladateli, že jeho vı́ra v katedru je korunována nejen dobře fungujı́cı́m 
pedagogickým sborem s excelentnı́mi vědeckými výsledky, ale i pracovištěm, 
které dnes nejen školı́ doktorandy, ale je i nositelem habilitačnı́ch práv v oboru 
Environmentálnı́ geografie a je pracovištěm s nejmladšı́m profesorem fyzické 
geografie v České republice.

Vše má svůj začátek a u toho našeho byl pan profesor Vladislav Křı́ž. Jsme velmi 
rádi, že naše vděčnost za jeho odvahu může být vyjádřena uvedenými úspěchy 
jeho domovské katedry.

Všechno nejlepšı́ a pevné zdravı́ do dalšı́ch let přeje za celou katedru fyzické 
geografie a geoekologie Přı́rodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Jan Hradecký

Životní jubileum Petra Dostála

Jeden z přednı́ch představitelů našı́ sociálnı́ geografie, profesor Petr Dostál, dovršil 
letošnı́ho 11. února již sedmou dekádu svého života. Hluboký zájem o geografické 
a společenské problémy podmı́nil zaměřenı́ jeho univerzitnı́ho studia. V roce 1965 
se stává studentem geografie na Přı́rodovědecké fakultě UK, kde úspěšně absolvuje 
tři roky. Zlomovým se stává rok 1968, neboť výrazná politická angažovanost Petra 
Dostála v době „pražského jara“ jej – po okupaci vojsky komunistických zemı́ – 
předurčuje k emigraci. Přı́znivou možnostı́ pro to byla zářijová exkurze studentů 
do Nizozemska (výměna s univerzitou v Groningenu), které se stalo Petru Do-
stálovi novou vlastı́ na dalšı́ch 30 let. Zde dokončil univerzitnı́ studium a posléze 
pracoval jako pedagog a výzkumnı́k na amsterdamské univerzitě.
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Zásadnı́ změny v profesnı́m i osobnı́m životě Petra Dostála 
přinesla pochopitelně „sametová revoluce“ a to také ke prospě-
chu našı́ sociálnı́ geografie. Dı́ky mimořádným aktivitám jubi-
lanta se katedra sociálnı́ geografie od počátku 90. let zapojuje 
do mezinárodnı́ho výzkumu a jejı́ pracovnı́ci zı́skávajı́ řadu 
přı́ležitostı́ k zahraničnı́m pobytům. Klı́čový význam zde měl 
REG-LOC kooperačnı́ projekt financovaný nizozemskou vládou, 
na němž spolupracovaly vedle našı́ fakulty i Sociologický ústav 
ČSAV a Univerzita Amsterodam. Projekt byl zaměřen předevšı́m na problematiku 
územnı́ administrativy a speciálně na formovánı́ územnı́ samosprávy. Tyto činnosti 
byly postupně propojeny s aktivitami přı́slušné komise IGU vedené profesorem 
R. J. Bennettem. Bylo realizováno několik konferencı́ s reprezentativnı́ mezinárod-
nı́ účastı́. Výsledky byly pak prezentovány ve třech knižnı́ch publikacı́ch vydaných 
v Nizozemı́, jejichž spolueditorem byl Petr Dostál. To vše přispělo k úspěchu české 
geografie v podobě konánı́ regionálnı́ konference IGU v roce 1994 v Praze.

Přestože ve vědeckém výzkumu jubilanta dominujı́ politickogeogafická témata, 
je jeho studijnı́ zaměřenı́ podstatně širšı́ a zahrnuje nejen celou humánnı́ geografii, 
ale i řadu sociálnı́ch věd. Dokládá to i jeho patrně nejvýznamnějšı́ studie z „amste r-
damského obdobı́“ věnovaná regionálnı́mu vývoji a politice, která byla publikovaná 
v knize reprezentujı́cı́ nizozemskou ekonomickou geografii v roce 1984 (A Profile 
of Dutch Economic Geography). V 90. letech se zájmy Petra Dostála, jak již bylo 
výše konstatováno, přesunuly k otázkám územnı́ administrativy v Česku, ale 
opět v širšı́ch kontextech. Docházı́ k propojenı́ s tématikou regionálnı́ho rozvoje 
a vývoje systému osı́dlenı́ v Česku na jedné straně a k rozpracovánı́ srovnávacı́ho 
studia územnı́ administrativy v zemı́ch EU na straně druhé. Konečně v novém 
tisı́ciletı́ přenášı́ Petr Dostál politickogeografické studium na mezinárodnı́ úroveň, 
zvláště na problematiku EU a aktuálnı́ho vývoje postojů obyvatelstva k imigračnı́m 
procesům. Zvláště atraktivnı́ se mu jevı́ změny v posttotalitnı́ch zemı́ch v rámci 
i mimo rámec EU, a také poměry v problematickém Turecku. Geopolitické, sociálnı́ 
a regionálnı́ problémy jsou v řadě ohledů zarámovány široce pojatými otázkami 
jednak modelo vánı́ environmentálnı́ch a geosocietálnı́ch systémů a jednak spe-
cifikacı́ odvozených rizikových procesů. Hlavnı́m výstupem širokého kolektivu 
výzkumnı́ků byly dvě knižnı́ publikace: P. Dostál a J. Langhammer, eds.: Modeling 
Natural Environment and Society (2007) a P. Dostál, ed.: Evolution of Geographi-
cal Systems and Risk Processes in the Global Context (2008).

Charakteristickým dokladem vědecké kvality jubilanta je i jeho „výběr“ vzorů 
a učitelů. Z českých geografů to byla předevšı́m osobnost J. Korčáka, z nizozem-
ských vědců byl ovlivněn zejména W. F. Heinemeijerem a J. Lambooyem. Patrně 
největšı́ obdiv vždy však měl k švédskému ekonomovi G. Myrdalovi a zejména 
k švédskému geografovi T. Hägerstrandovi. Kdysi se mi svěřil, že právě zájem 
o práce T. Hägerstranda jej dovedl až ke studiu švédštiny.
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Co řı́ci na závěr? Navzdory dlouhodobé a úspěšné emigraci si Petr Dostál za-
choval silné národnı́ vazby bez ohledu na jeho primárně liberálně a demokraticky 
vytvořenou hodnotovou hierarchii. Byl nepochybně našı́m nejvı́ce přı́nosným 
geografickým reemigrantem a významně urychlil rozvoj české sociálnı́ geografie 
a jejı́ zapojenı́ do mezinárodnı́ch vazeb již v průběhu 90. let minulého stoletı́. 
V roce 1998 se vrátil do vlasti i formálně a od tohoto roku pracuje na katedře 
sociálnı́ geografie a regionálnı́ho rozvoje Přı́rodovědecké fakulty UK, kde také 
dosáhl jmenovánı́ profesorem sociálnı́ geografie. Za celou geografickou obec mu 
přeji pevné zdravı́ a neutuchajı́cı́ zájem o politickogeografický výzkum i do dal-
šı́ch let. Zároveň však se smutkem připojuji předpověď, že politickogeografických 
problémů bude v dnešnı́m nemocném světě v dalšı́ch letech přibývat.

Martin Hampl

Krásné cesty a šťastné návraty!

Dne 2. února 2017 oslavı́ významné životnı́ jubileum 
RNDr. Věra Šverclová, učitelka zeměpisu a matematiky, dlou-
holetá ředitelka Gymnázia Lanškroun.

Od dětstvı́ žije v Dolnı́ Čermné, kde už přes dvacet let vracı́ 
své vesnici a spoluobčanům, čı́m ji dřı́ve obdarovali, přispı́vá 
k pohodovému soužitı́ svou pracı́ ve Sboru dobrovolných ha-
sičů, v obecnı́ radě (8 let) a zastupitelstvu.

Po absolvovánı́ čermenské základnı́ školy a lanškrounské-
ho gymnázia (1976) studovala na Přı́rodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci obor zeměpis – matematika a hned po ukončenı́ vysokoškolských studiı́ 
(1981) se vrátila „na mı́sto činu“, ke své rodině v Dolnı́ Čermné a svým učitelům 
na Gymnázium Lanškroun. Svůj odborný růst završila složenı́m státnı́ rigoróznı́ 
zkoušky v oboru vyučovánı́ zeměpisu (1983) a nekončı́cı́m funkčnı́m studiem 
ředitelů škol.

RNDr. Věra Šverclová patřila od začátků své pedagogické praxe k učitelům 
náročným i oblı́beným, ve stále složitějšı́ práci ředitelky školy (od roku 1992) 
se jı́ podařilo zachovat rozvahu, toleranci, schopnost empatie, snahu chápat své 
podřı́zené a s minimem konfliktů, lidsky řešit složité situace. Patřı́ k těm vedoucı́m 
pracovnı́kům, kteřı́ chápou, že „ředitelovat“ spı́š než vládnout znamená sloužit, 
a řı́dı́ se tı́m, i když je to s narůstajı́cı́ byrokratizacı́ školstvı́ stále těžšı́.

Přestože je život RNDr. Věry Šverclové svázán hlavně se dvěma pevnými body, 
jejı́mi „centry securitatis“, Dolnı́ Čermnou a Lanškrounem, stává se skutečným 
světoobčanem. Jejı́ velkou vášeň – cestovánı́ neomezily ani nerozmluvitelné oba-
vy maminky, ani řeči lékařů. Jen dva světadı́ly ještě neprozkoumala vlastnı́ma 


