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Čapek, R.: Úvod do matematické geografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Ústí nad Labem 2020, 122 s. ISBN 978-80-7561-253-3.

Jak poukazují v úvodu editoři (Jan D. Bláha a T. Matějček z Uni-
verzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), matematická geografie 
je jeden z prvních a klíčových předmětů, se kterým se studenti 
geografických oborů na vysokých školách setkávají, a proto je 
důležitá existence aktuálního českého textu. Zvláště v dnešní 
době, kdy je dostupné velké množství informací, je důležité 
mít jeden ucelený studijní text. V současnosti používané texty 
pochází zejména z konce druhé poloviny 20. století, poslední 
vydaný je z roku 2001 a jedná se o druhé vydání tohoto recen-

zovaného textu. Další novější zdroje pokrývají vždy jen některou z částí tohoto 
předmětu a studentům tak přibývá zdrojů informací, ve kterých se při přípravě 
na zkoušku postupně ztrácí.

I proto se editoři rozhodli vydat tento studijní text znovu s aktualizací infor-
mací (např. u odborného názvosloví) a drobnými úpravami zejména ve vizuální 
podobě (technika kreseb). Nechtěli dělat větší úpravy, aby byl zachován osobitý 
styl autora. 

Text je členěn do 13 kapitol na 100 stranách formátu A4 dle výukových témat 
a doplněn o seznam literatury, čtyři přílohy a rejstřík pojmů. Jedná se o černobílý 
text, ve kterém jsou důležité pojmy vyznačeny tučně. Dále jsou v textu zařazeny 
šedé rámečky a v nich informace psané kurzívou, které mají být dovysvětlením či 
doplněním výše uvedeného. Schémata a obrázky jsou zobrazeny ve stupních šedi 
oproti původnímu vydání textu, který je jen černobílý. To má dopomoci zpřehled-
nit složitější prostorové souvislosti. 

Text se často omezuje na konstatování faktu, což povede k tomu, že student 
bude k pochopení podstaty popisovaných jevů potřebovat studovat další zdroje 
informací. Některá témata jsou probírána v dalších předmětech detailněji, ale 
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například část věnovaná geofyzice již většinou ne. V této práci je jen na čtyřech 
stranách, gravimetrie obsahuje pouze popis několika základních pojmů. (Často 
používaná učebnice Brázdila a kol. z roku 1988 geofyzikálním tématům věnuje 
více než 80 stran, což je druhý extrém.) 

Text kromě aktualizace informací nevyužívá téměř žádné nové zdroje infor-
mací, které by více zpřehlednily a doplnily probíranou látku tak, aby byla lépe 
uchopitelná pro dnešní studenty. Jedná se o skripta, tudíž chápu, že v nich 
nejsou barevné ilustrativní fotografie či barevně provedená schémata pro ještě 
lepší prostorové představení zobrazovaných jevů. Proto je škoda, že alespoň není 
doplněna informace, kde takové fotografie a schémata hledat. Existuje řada webo-
vých stránek a aplikací k podpoře výkladu, které se specializují na jednotlivá dílčí 
témata. Dále existují například diplomové práce studentů učitelství s kombinací 
matematika-zeměpis zabývající se matematickými úlohami v zeměpise, které 
obsahují příklady využitelné i v tomto předmětu. Právě praktické výpočty spojené 
s reálnými situacemi by ukázaly další význam znalostí z tohoto předmětu. 

Seznam literatury, protože je převzat z původní práce, obsahuje odkazy na tex-
ty staré i více než sto let. Je doplněn o internetové zdroje informací – většina se 
týká kapitoly o vesmíru, ve které hlavně došlo k aktualizaci informací. Ke zdrojům 
využitelným k procvičení učiva určitě patří výuková aplikace Earth Space Lab.com 
obsahující interaktivní 3D animace, na kterých si studenti mohou simulovat ku-
příkladu různé polohy Země, Slunce, Měsíce. Širší nabídku podobných animací 
a simulačních videí k výuce pohybů Země, Měsíce, zdánlivých pohybů nebeských 
těles či astronomických souřadnic nabízí také například webové stránky Univer-
zity Nebraska-Lincoln (http://astro.unl.edu/). Takové animace jsou pak vhodným 
doplňkem a nástrojem do výuky a mohou nahradit v knize uvedené přílohy (např. 
pomůcka pro demonstraci zdánlivého denního pohybu nebeských těles).

Závěrem mohu říci, že tento text lze studentům jako základ pro studium určitě 
doporučit, ale stejně tak lze zůstat u starších textů a doplňkových zdrojů s aktuál-
ními informacemi.

Jarmila Burianová, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita,
e-mail: burianova@geogr.muni.cz

Kalvoda, J.: The Dynamics of Geomorphic Evolution in the Makalu Barun Area of 
the Nepal Himalaya. Nakladatelství P3K, Praha 2020, 378 s. ISBN 978-80-7667-011-2.

Odborná monografie prof. Jana Kalvody o dynamice geomorfologického vývoje 
oblasti Makalu Barun v Nepálském Himálaji představuje jednu ze souborných pu-
blikací tohoto autora o výsledcích mnohaletých výzkumů v pohořích Vysoké Asie, 
které probíhaly nejprve v rámci projektů Akademie věd České republiky a později 

http://astro.unl.edu/
mailto:burianova@geogr.muni.cz
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(od roku 1991) převážně na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy (PřF UK). Experimentální a interpretační práce byly 
také součástí mezinárodní spolupráce katedry fyzické geogra-
fie a geoekologie PřF UK, a to zejména se School of Geography 
and the Environment (University of Oxford) a Quaternary 
Palaeoenvironments Group (University of Cambridge). Autor 
knihy shrnuje tematické a metodologické aspekty výzkumů 
asijských velehor v 1. kapitole, včetně jmenovitého uvedení 
hlavních spolupracovníků, s nimiž přírodovědecké studie 
Himálaje, Karákóram a dalších pohoří Vysoké Asie dlouhodobě prováděl.

Výzkumy himálajské oblasti jsou v současné době velmi rozsáhlé, jelikož 
z celo planetárního hlediska představuje nejaktivnější orogenetický celek, který je 
navíc intenzivně modelován zejména glacigenními, periglaciálními a fluviálními 
procesy. Jedná se tedy o poznávání společného působení orogenetických a klima-
to-morfogenetických procesů v průběhu vývoje velehorského reliéfu Himálaje. 
Tato monografie je zaměřena na vybraná, aktuální témata dynamické a evoluční 
geomorfologie v himálajském orogénu, má 378 stran anglicky psaného textu a je 
bohatě doplněna velmi kvalitními fotografiemi. Jejich vypovídací hodnota je umoc-
něna použitím kvalitního papíru i tisku Nakladatelství P3K.

V úvodní části knihy jsou popsány základní geomorfologické charakteristiky 
Nepálského Himálaje, a to včetně souvisejících klimatických a vegetačních poměrů. 
Kapitola 2 se podrobně zabývá vývojem povrchových tvarů horstva a souvisejícími 
klimato-morfogenetickými procesy, a to odděleně podle výškových zón od nejvýše 
položené glaciální oblasti až po podhorská území. Za zdůraznění stojí, že výškové 
rozpětí reliéfu je v prostoru mezi masivy Chomolongmy a Makalu na severu a ní-
žinou Sapt Kosi na jihu více než 8 000 m, což se významně projevuje v odlišných 
klimato-morfogenetických zónách. Povrchové tvary Himálaje jsou tedy velmi 
různorodé, stejně jako vůdčí kllimato-morfogenetické procesy – od intenzivního 
mrazového zvětrávání a nivační činnosti ve velmi chladném a semiaridním pro-
středí vrcholové extraglaciální zóny až po erozně-akumulační fluviální a svahové 
procesy v údolích, která leží v humidním monzunovém podnebí se střídáním 
teplého a chladného období během roku. 

Vývoj reliéfu Nepálského Himálaje, který náleží k horotvorně nejaktivnějším 
regionům v rozsáhlé kolizní zóně Indické a Asijské kontinentální desky, je vy-
světlován ve 3. kapitole, a to s ohledem na vývoj celého himálajského orogénu. 
Tato část monografie zdůrazňuje paleogeomorfologické aspekty vytváření hor-
ského systému během mladšího kenozoika. Horské masivy Himálaje se střídají 
v extrémně členitém reliéfu s hlubokými kaňonovitými údolími a mezihorskými 
kotlinami. Kvartérní sedimenty v těchto údolích a kotlinách představují cenný 
záznam vývoje reliéfu horstva ve variabilních podmínkách aktivní orogeneze 
a intenzivních klimato-morfogenetických procesů. 
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Hlavní výsledky provedených výzkumů v Himálaji dávají do souvislosti jednot-
livé fáze kolizní orogeneze s odezvou v morfologii vznikajícího pohoří a současně 
je zařazují do příslušných etap vývoje reliéfu, a to včetně současnosti. Dále jsou 
popsány jednotlivé výškové stupně a přehledně i převládající geomorfologické 
procesy v příslušném typu horského podnebí, což umožňuje udělat si komplexní 
představu o charakteru a vývoji reliéfu v dané výškové úrovni. Četnost a intenzita 
změn reliéfu narůstá směrem k nížeji položeným klimaticko-morfogenetickým zó-
nám. Glaciální, periglaciální, svahové a fluviální procesy jsou v himálajském pro-
středí velmi efektivní při přetváření horninového prostředí rychle exhumovaných 
krystalinických hornin. Pozorované soubory tvarů himálajského reliéfu potvrdily 
vysokou dynamiku vývoje klimaticky podmíněných morfogenetických procesů, 
dlouhodobě stimulovanou tektonickými zdvihy. V současné době se jedná zejmé-
na o intenzivní erozi a transport erodovaného materiálu v postupně se zvětšující 
periglaciální vysokohorské oblasti. Pozorované a dokumentované morfogenetické 
procesy a jevy v Nepálském Himálaji jsou rovněž dány do souvislosti s různými 
typy závažných přírodních – ale často i lidskou činností generovaných – ohrožení 
a rizik.

Kromě jmenného a místopisného rejstříku a rozsáhlého seznamu literatury 
tvoří závěrečnou část knihy fotografický atlas povrchových tvarů, kde jsou zařa-
zeny barevné fotografie podle tematických okruhů hlavních kapitol a také podle 
jednotlivých klimato-morfogenetických zón Himálaje. Toto koncepční uspořádání 
knihy umožňuje čtenáři udělat si optimální představu o charakteru a dynamice 
vývoje povrchových tvarů celého horstva. Velmi cenné jsou fotografie z vysokohor-
ského prostředí, jež by nebylo možné pořídit bez účasti na četných horolezeckých 
výpravách.

Kniha prof. Jana Kalvody předkládá jak souhrn dosavadních poznatků o Nepál-
ském Himálaji, tak především originální zpracování výzkumného tématu, v němž 
jsou propojeny znalosti o geologické stavbě horstva s jeho geomorfologickým vývo-
jem. Tímto přístupem jsou mimo jiné zdůrazněny zásadní souvislosti mezi paleo-
geografickou historií a současným velmi dynamickým vývojem povrchových tvarů 
Himálaje. Za pozornost stojí rovněž komplexní fyzicko-geografický přístup k uni-
kátnímu přírodnímu celku, který přesvědčivě identifikuje specifika jednotlivých 
klimato-morfogenetických zón ve východním Nepálu. Závěrem poznamenejme, že 
v této knize předložené primárně geomorfologické výzkumy byly prováděny v ná-
ročném vysokohorském prostředí a jeho precizní dokumentace umožní budoucím 
generacím identifikovat míru a rychlost změn v himálajské krajině.

Vít Vilímek, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova,
e-mail: vilimek@natur.cuni.cz

mailto:vilimek@natur.cuni.cz
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Havlíček, T., Klingorová, K. a kol.: Postsekularismus v Česku: Trendy a regionální 
souvislosti. Nakladatelství P3K, Praha 2020, 172 s. ISBN 978-80-7667-016-7.

Mezi sociology dlouho panoval názor, že vývoj západní spo-
lečnosti bude směřovat k čím dál větší sekularizaci, v jejímž 
rámci se religiozita bude stahovat z veřejné sféry do sféry 
soukromé a ve společnosti bude hrát stále menší roli. Tento 
trend byl patrný v celé druhé polovině 20. století. V první de-
kádě 21. století se ale situace mění a v řadě zemí se náboženství 
začíná do veřejného prostoru navracet, ovšem v nových po-
dobách, které jsou pluralitnější a organizované spíše zespoda 
než seshora. Právě tento návrat náboženství označují mnozí 

sociologové jako postsekularismus, jak přehledně vysvětluje Tomáš Havlíček v první 
kapitole kolektivní monografie Postsekularismus v Česku, která si klade za cíl český 
postsekularismus zmapovat, a to včetně jeho regionální diferenciace. 

Pro zasazení do širšího kontextu začíná kniha nejprve evropskou statí Petra 
Dostála Rozdíly v religiozitě v současné Evropě: význam politicko-ekonomické a kulturní 
nejistoty v souboru 34 států. Ta se na základě šetření, které mezi lety 2015–2017 
ve 34 zemích Evropy provedl PEW Research Center, pokouší podat širší výpověď 
o regionálních rozdílech v evropské religiozitě. Příliš se jí to ale nedaří. Autor 
se metodami kvantitativní sociologie snaží testovat hypotézu, podle níž úroveň 
religiozity koreluje s mírou existenční politicko-ekonomické nejistoty, měřenou 
pomocí míry korupce a nezaměstnanosti v jednotlivých zemích. Data sice tuto 
hypotézu jakoby potvrdí, nicméně dosti nepřesvědčivým způsobem. Problema-
tičnost hypotézy je ostatně patrná na první pohled. Stačí si srovnat ČR s Polskem, 
abychom viděli, že různá úroveň religiozity v obou zemích nijak nesouvisí s mí-
rou korupce či nezaměstnanosti, ale je prostě výsledkem kulturně-historického 
vývoje. Kdyby Palacký v 19. století příběh české identity nevystavěl právě kolem 
Husa, byl by podíl katolíků u nás dnes mnohem vyšší. Podobné rozdíly nalezneme 
i mezi dalšími zeměmi, takže ve výsledku si čtenář může právem klást otázku, 
zda má opravdu smysl je srovnávat na základě tak jednoduchých parametrů, jaké 
si autor zvolil. Ve druhé části stati sice autor vezme v potaz i další parametry, 
jako je orientace na konzervativní hodnoty či vztah víry k národní identitě, ani 
s nimi ale text není příliš přesvědčivý. Historicko-kulturní rozbor by zde posloužil 
mnohem lépe.

Právě takový rozbor podává kapitola Zdeňka Nešpora Historické kořeny, projevy 
a důsledky české (post)sekularity. Je asi nejčtivější z celé knihy a mohla by sloužit 
jako úvod k ní, neboť velmi přehledně v historickém kontextu shrnuje důvody 
toho, proč institucionální náboženství dnes v Česku slaví tak malé úspěchy. Nešpor 
neříká vlastně nic nového, spíše shrnuje závěry, k nimž již dospěla řada dalších čes-
kých sociologů. V rámci knihy je nicméně jistě užitečné si tyto věci připomenout.
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Naplno kniha začíná v podstatě až čtvrtou kapitolou Kamily Klingorové a To-
máše Havlíčka Religiozita mladých lidí: subjektivizace a deinstitucionalizace nábožen-
ského prostoru. Autoři v ní na základě rozhovorů s mladými lidmi ze třech různých 
míst Česka (Praha, Teplice, Kyjov) mapují, jak vypadá jejich vztah k náboženství 
a duchovnu. Výsledný obrázek je opravdu plastickou ukázkou postsekulární reli-
giozity. Ilustruje především „subjektivní obrat“ v duchovních postojích mladých 
lidí, kteří mají sklon si vytvářet svou osobní spiritualitu, jež často synkreticky 
propojuje prvky z různých zdrojů: energie, anděly, karmu, vesmírné vědomí apod. 
Většina z nich naopak vůbec nemá potřebu svou spiritualitu jakkoli instituciona-
lizovat. Zajímavé bylo i zjištění, jak mladí lidé vnímají sakrální prostor: na jednu 
stranu pro ně spiritualita byla především věcí vnitřní, na konkrétním prostoru 
nezávislou, na druhou stranu vykazovali citlivost k tradičním posvátným místům, 
ovšem pouze za předpokladu, že jsou prázdná a dotyčný jim může dát svůj vlastní 
spirituální význam. Stať ukazuje i zajímavé regionální rozdíly, které panují mezi 
tradiční katolickou oblastí Kyjova, kosmopolitní Prahou a plně odnáboženštělými 
Teplicemi. Základní charakteristiky subjektivní spirituality byly nicméně i tak 
na všech místech podobné.

Pátá kapitola Regionální diferenciace postsekulárních projevů na příkladu modelo-
vých regionů mapuje odlišné projevy postsekularismu v osmi různých městech Čes-
ka. Zaměřuje se na náboženské společnosti v těch městech, s jejichž představiteli 
autoři vedli polostrukturované rozhovory. Mezi jednotlivými městy se v závislosti 
na jejich sociokulturních dějinách ukazovaly očekávatelné rozdíly. Jejich extrémní 
póly zosobňovaly na jedné straně velmi sekulární Teplice s institucionalizovanou 
religiozitou kolem 10 %, na straně druhé pak religiózní Jablunkov s 60 %. Navzdory 
tomu ale na všech místech bylo možné vysledovat i společné postsekulární ten-
dence, jako například prostupování sakrálních a sekulárních jevů či organizace 
aktivit ve veřejném prostoru v modelu bottom-up namísto top-down.

Zajímavou podobu návratu náboženství představuje religiozita imigrantů, které 
se věnují poslední dvě kapitoly. Stať Zdeňka Vojtíška Náboženství vietnamské menšiny 
v Česku: příklad postsekulární tendence mezi imigranty je nejrozsáhlejší z celé knihy 
a nabízí nejucelenější existující pohled na současnou religiozitu českých Vietnam-
ců, ať už v její podobě buddhistické, či křesťanské. V obou případech lze vysledovat 
zřetelné náboženské oživení v posledních deseti letech, byť zůstává uvnitř hranic 
vietnamského etnika a jen minimálně komunikuje s většinovou společností a jejími 
institucemi. Totéž platí o působení korejských církví v Česku, které v sedmé kapi-
tole analyzuje Andrea Beláňová. V tomto případě jde ale spíš o ukázku neúspěšného 
pokusu o návrat religiozity. Většina korejských církví je totiž misijní, zároveň ale 
takřka nikoho konvertovat nedokáže, a ve výsledku tak slouží především potřebám 
místní korejské komunity, jež je ale na rozdíl od té vietnamské velmi malá.

Kniha nabízí řadu zajímavých sond, které ale mají povahu spíše prvotního osa-
hávání terénu nežli zevrubného zmapování českého postsekularismu. Základní 
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slabinou knihy je, že se příliš soustředí na religiozitu institucionalizovanou. Přitom 
právě ta je ale v Česku často spíše ukázkou sekularismu, nikoli postsekularistické-
ho revivalu. Ten se totiž u nás odehrává zejména na poli alternativní spirituality. 
Právě tu by bylo proto třeba lépe podchytit, pokud by publikace opravdu chtěla re-
prezentativně předvést, v čem český postsekularismus spočívá. Autoři to bohužel 
dělají pouze ve čtvrté kapitole, která je navíc specificky zaměřena na spiritualitu 
mladých lidí. Přitom Česko je dnes religionisticky zajímavé právě tím, že naše 
nebývale nízká míra institucionální religiozity otevírá pro alternativní spiritualitu 
větší prostor než v řadě jiných západních zemí.

Místy se nelze zbavit dojmu, že toto upozaďování alternativní spirituality je 
i výsledkem jistých předsudků autorského kolektivu. Havlíček a Klingorová napří-
klad sice ve čtvrté kapitole alternativní spiritualitu charakterizují velmi plasticky, 
mají nicméně lehkou tendenci na ni pohlížet svrchu. Označují ji například za „ná-
boženský chaos“ či „mišmaš“ (s. 73, 81), což není příliš vstřícná charakteristika. 
Ano, současná spiritualita je silně synkretická, ale to ji nedělá nijak horší nebo 
méně hodnotnou, naopak to před ní často otevírá velké možnosti.

Předsudečnost je nejvíce patrná z Nešporova textu. Ten sice o alternativní 
spiritualitě opakovaně hovoří, činí tak ale poněkud pohrdavým způsobem. Jejími 
šiřiteli jsou podle něho „na tržních principech fungující ,dodavatelé spirituality‘“, 
kteří nabízejí „komercionalizované duchovno“ (s. 58). „Komercionalizace“ zde 
slouží jako diskurzivní strategie, jíž se Nešpor pokouší alternativní spiritualitu 
degradovat. Podobný pohled ale v religionistice není na místě a jen nám brání této 
spiritualitě porozumět. Že se za duchovní služby platí, není projev žádného úpad-
ku, jak nám Nešpor sugeruje, nýbrž jde prostě o jeden z úplně standardních modů 
fungování náboženských organizací. V asijském buddhismu je například placení 
za všechny rituální služby samozřejmostí a sotva bychom z toho vyvozovali, že je 
kvůli tomu buddhismus málo nábožensky na výši. Pohrdání tím, že se za nábožen-
ské služby platí, má kořeny již v protestantské kritice odpustků a postupně se stalo 
samozřejmou součástí západní kulturní tradice. O to zajímavější je ale sledovat, 
jak se dnes situace mění, placení přestává být viděno jako problematické, a naopak 
se stává součástí spirituální praxe (jak tomu bylo před reformací). Religionisté by 
tento vývoj měli se zájmem sledovat a interpretovat, nikoli se nad ním pohoršovat.

Spirituální alternativy jsou Nešporem kritizovány i v dalších ohledech. Jsou 
„čistě individuální záležitostí, nevedou k vytváření společenství“ (s. 58). Lidé 
o ně mají většinou jen „podmínečný zájem: vyšší atraktivitu mají jenom v pří-
padě osobních či společenských krizí, a ani tehdy nevedou k významnějším 
změnám jednání nebo sociálních vazeb“ (s. 61). Většina společnosti „je využívá 
občas a ‚s odstupem‘ – moc jim nevěří, na druhou stranu však nemá ‚nic lepšího‘ 
a spokojí se s nimi, protože malá jistota je přece jen lepší než vůbec žádná“ (s. 61). 
Toto vše je pravda, ale neznamená to, že takováto religiozita je horší než ta, která 
se odehrává v rámci tradičních církví. Je to prostě religiozita jiná, více odpovídající 
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individualizujícímu vývoji západní společnosti ve fázi „tekuté modernity“. Nešpor 
ostatně sám uznává, že například tvorba společenství „mnohdy upadá i v případě 
tradiční religiozity“ (s. 58), z čehož vidíme, že jde o širší trend dnešní doby. Reli-
gionisté by jej měli nestranně sledovat a smysluplně ho interpretovat.

V tomto ohledu tedy kniha tak docela nenaplňuje potenciál, který by mohla mít, 
a představuje spíše první naťuknutí zajímavého tématu českého postsekularismu. 
I tak ale přináší řadu zajímavých informací a pohledů.

Radek Chlup, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova,
e-mail: radek.chlup@ff.cuni.cz

Pászto V., Jürgens, C., Tominc, P., Burian, J. (eds.): Spationomy. Spatial Exploration 
of Economic Data and Methods of Interdisciplinary Analytics. Springer, Cham 2020, 
325 s. ISBN 978-3-030-26625-7.

Knížka je ojedinělým pokusem vytvořit učebnici a metodic-
ký návod pro využití prostorových metod v ekonomických 
aplikacích. Zvláštní název Spationomy vznikl složením slov 
spatial a economy a byl akronymem pro projekt Erasmus+, 
jehož strategickými partnery byly Univerzita Palackého v Olo-
mouci, Moravská vysoká škola Olomouc, Ruhr-Universität 
Bochum a University of Maribor. Interdisciplinární projekt 
pedagogického zaměření spojoval studenty ekonomického 
a geoinformatického zaměření a poskytoval jim vhodnou 

formou poznatky druhého oboru. Výsledky pedagogického úsilí, studijních 
materiálů a případových studií byly nakonec transformovány do knihy vydané 
v nakladatelství Springer.

Čtyři editoři (Vít Pászto, Carsten Jürgens, Polona Tominc, Jaroslav Burian) 
připravili široce mezioborovou publikaci, na které se podílela i řada dalších au-
torů ze zmíněných pracovišť. Kniha je napsána v angličtině, což by ale nemělo být 
překážkou pro domácí čtenáře, protože je psána srozumitelně a přehledně.

Každá kapitola působí jako samostatný celek, protože má deklarované autory, 
abstrakt, klíčová slova i samostatný seznam literatury. I přes zřejmou celkovou 
koncepci se projevují drobné neprovázanosti mezi jednotlivými kapitolami, kdy 
se například opakují některá vysvětlení. Kapitoly také nemají zcela jednotnou 
strukturu, což je odrazem různorodosti probíraných témat. Část kapitol začíná 
teo re tickým a metodickým úvodem, některé ale rovnou vysvětlují přístup kon-
krétních aplikací. Schémata a obrázky jsou přehledné a dobře srozumitelné, 
vhodně doprovázejí text a podporují pedagogický rozměr knihy. Na druhou stranu 
kniha nemá rejstřík pojmů či zkratek.

mailto:radek.chlup@ff.cuni.cz
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Kniha je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje metodickému úvodu do stu-
dia oborů geoinformatiky a ekonomie. Začíná popisem datových zdrojů, který je 
organizován pro uživatele praktickým způsobem prostřednictvím formátů, se kte-
rými se může setkat. Současně jsou vysvětleny základy rastrového a vektorového 
datového modelu, souřadnicových systémů a mapových zobrazení, nejpoužívanější 
standardy webových služeb a nechybí ani zmínka o požadavcích na metadata. 
Navazuje popis mezinárodních a třech národních poskytovatelů prostorových dat 
a jejich hlavních produktů. I když kapitola mohla být lépe systematicky uspořádána, 
přináší pro začínající uživatele GIS velmi praktické informace podané vhodnou for-
mou a s minimem teorie. Zkušenosti autorů se promítly do extrakce těch zásadních 
a užitečných informací, které jsou pro budování geoaplikací potřebné. 

Druhá kapitola popisuje kvantitativní metody zpracování dat, tedy především 
vybrané statistické metody. Velmi efektivně a srozumitelně vysvětluje základní 
pojmy a možnosti jednorozměrné a vícerozměrné statistiky. Oceňuji například 
účelné vysvětlení principu inferenční statistiky, včetně správného hodnocení chy-
by odhadu. Jednotlivé teoretické pasáže jsou hned vysvětleny na praktických pří-
kladech z oboru. Omezený rozsah knihy se ovšem dovolil zaměřit pouze na základy 
popisné statistiky, zejména odhad střední hodnoty, a již nezbyl prostor na další 
užitečné části jako například korelační a regresní analýza. Z vícerozměrných 
statistických metod je dobře vysvětlena binární logistická regrese, včetně řady 
praktických doporučení a vhodně zvoleného příkladu. Z dalších analytických 
metod je popsáno multikriteriální hodnocení, které je v GIS poměrně populární 
a ne vždy správně používáno. Na praktickém příkladu je podrobně vysvětlen celý 
postup od koncepční výstavby modelu, přes nastavování vah, syntézu dílčích vý-
sledků až po citlivostní analýzu. 

Kapitola Prostorové analýzy v geomatice představuje různé formy výběru dat 
a jednoduchých analytických operací. Vysvětlení funkcí je ilustrováno originální-
mi názornými obrázky. Zahrnuty jsou běžné vektorové i rastrové operace. Důleži-
tou částí pro praktické využití jsou síťové analýzy, které ale Nicolai Moos popsal 
poměrně stručně. Vzhledem k účelu knihy by bylo žádoucí popsat vybudování sítě, 
její nastavení a také alespoň pojmenování používaných síťových algoritmů. Sou-
částí kapitoly je i úvod do prostorové statistiky. Zatímco dosud byly kapitoly psány 
poměrně racionálně, zde se již začíná prosazovat jiný styl psaní, který inklinuje 
k vědecké diskuzi, což je vzhledem k účelu publikace méně vhodné. Autor vysvět-
luje tři typy prostorové distribuce objektů, dokumentuje K funkci, jádrové odhady 
a metody pro zkoumání globální a lokální prostorové autokorelace. Popis by bylo 
možné dále rozšířit o důležité popisné statistické metody pro ESDA (Exploratory 
Spatial Data Analysis), koncept prostorového sousedství a prostorové regresní 
modely. Při vysvětlování se autor nevyhnul jistým nepřesnostem (např. při definici 
K funkce či jejího zobrazení, nestandardizovaný Moranův diagram na obr. 3.34) 
a místy nejednoznačné terminologii.



28 InfOrMAce ČGS 40/2 (2021)

Čtvrtá kapitola slovinských autorů se věnuje principům obchodní informatiky. 
Autoři vysvětlují architekturu soudobých podnikových informačních systémů 
na bázi ERP (Enterprise Resource Planning), do kterého řadí informační systémy 
pro podporu operačního řízení (OLTP) a informační systémy pro podporu mana-
žerského řízení (OLAP, resp. Business Intelligence BI). Popisují požadavky na obě 
kategorie, jejich moduly a vlastnosti, propojení se zákaznickými systémy (CRM), 
kritizují současnou častou izolovanost GIS v prostředí podnikových informačních 
systémů a uvádějí příklady možného lepšího využití. I druhá část poměrně obecně 
hovoří o BI, byznys analytice a OLAP. Jako hlavní úkol BI vidí reportování a tvorbu 
tzv. dashboardů. Následně představují bibliometrickou analýzu úrovně integra-
ce ERP/BI a GIS, výsledky však nejsou přínosné pro běžného čtenáře. Kapitola 
popisuje pouze potenciální využití GIS a čtenář zde nenajde další praktické rady 
(např. zajištění geografických podkladů, budování společné databáze nebo řešení 
uživatelských geoaplikací).

Další kapitola se zabývá problematikou mikroekonomie a makroekonomie. 
V rámci mikroekonomie vysvětluje typy proměnných, základní koloběh produk-
tů a služeb, rovnováhu na trhu, cenovou elasticitu, trh ovlivňující faktory, roli 
podnikatelské konkurence, základy filozofie rozhodování spotřebitele a firmy, 
zásady cenotvorby a důvody selhání trhu. Druhá část se zabývá makroekonomií 
a soustřeďuje se na makroekonomické indikátory, zejména hrubý domácí produkt 
(HDP). Vysvětluje rozdíly v použití nominálních a reálných cen, sledování vývoje 
HDP a hodnocení ekonomického růstu, agregátní poptávku a nabídku, měnovou 
a fiskální politiku. Zahrnuje tedy ve stručné formě většinu zásadních témat, která 
se probírají v kurzech mikroekonomie a makroekonomie. Následuje popis ekono-
mických modelů, kde se věnují zejména multiagentním systémům. 

Kapitola 6 vysvětluje základní cíle obchodu a základní ekonomické kategorie, 
jako je zisk, majetek, pasíva a metriky hodnocení ekonomické úspěšnosti podniků 
i projektů (ROA – Return on Assets, ROE – Return on Equity, ROS – Return on Sale 
či NPV – Net Present Value). Následuje odlišná část popisující příklady obchodně 
úspěšných aplikací založených na prostorových informacích, které autoři vidí za-
tím pouze ve třech oblastech a to 1. tvorba map, 2. navigační služby a 3. lokalizační 
zařízení či aplikace pro urychlení nalezení osob či věcí. Pro dokumentaci přínosů 
jsou uvedeny dva příklady – ocenění škod po hurikánu Kyrill ze snímků a využití 
multikriteriálního hodnocení území pomocí programu Urban Planner v různých 
lokalizačních úlohách. Je škoda, že přínosy aplikací nelze dokumentovat pomocí 
představených ekonomických ukazatelů. 

Poslední kapitola v první části knihy vysvětluje historii a vymezení ekonomic-
ké geografie a je vyjádřením snahy autora po správné reflexi zařazení zkoumané 
problematiky. Hodnotí také významné trendy v ekonomické geografii, jako je 
strukturalismus či post-strukturalismus. V podobném stylu jsou dále popsány 
teoretické modely pro lokalizační úlohy (von Thünen, Weber, teorie centrálních 
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míst podle Christallera a Lösche), která nabízí zájemcům zajímavé vysvětlení 
a srovnání. Teoretický výklad by byl pro běžné čtenáře ještě přínosnější, pokud 
by byl rozšířen alespoň o jednoduché postupy řešení těchto úloh, například 
 p-mediánový problém. 

Druhá část knihy je věnována vizualizaci dat. V přehledu software pro nepro-
storovou vizualizaci autor doporučuje využít i některé méně známé nástroje, jako 
je Tableau či Datawrapper, které přinášejí vyšší kvalitu vizualizace a interaktivity. 
Následuje klasifikace grafů podle hlavního účelu rozdělená na nástroje vhodné pro 
hodnocení časového vývoje, podílů z celku, korelačních a regresních vztahů, grafů 
vhodných pro srovnávání dat a nakonec statistické grafy. Přehled je velmi dobře 
zpracován, jednotlivé nástroje jsou vhodně vysvětleny a ilustrovány. 

Kapitola 9 se zabývá prostorovou vizualizací a logicky se zaměřuje na vysvětlení 
principů tvorby kartogramů včetně popisu realizace v prostředí QGIS, využití 
rastrů, tvorby kartodiagramů, anamorfních map a stručné zásady tvorby mapové 
kompozice.

Další kapitola se zabývá online vizualizací. Popisuje vybraná programová 
prostředí, ve kterých lze snadno vytvářet webové mapy a doprovodné grafické 
a textové prvky. Kapitola však neobsahuje žádné teoretické základy ani doporučení 
(např. volba bezpečných barev či využití responsivního designu). 

Třetí část knihy je zaměřena na prostorové zkoumání ekonomických dat a před-
kládá příklady aplikací, které využívají prostorové informace.

V úvodní kapitole je navrženo pět úrovní prostorových analýz ekonomických 
dat od jednoduchých vizualizačních úloh přes využití neprostorových statis-
tických nástrojů, průzkumovou analýzu prostorových dat (ESDA) i pokročilejší 
prostorové analýzy, až po přínosy prostorového modelování. Rozdělení je vhodné 
například pro klasifikaci úrovně analýz v jednotlivých studiích. Pro přípravu no-
vého výzkumu je vhodné doporučit přímo začít pomocí ESDA a současně hodnotit 
neprostorové i prostorové vlastnosti datového souboru.

První případová studie popisuje řešení společnosti Mariborská vodárenská, 
která využívá integrace ERP, GIS a SCADA. Uvádí příklady využití prostorových 
informací – od chytrých individuálních měření spotřeby vody pro jednotlivé 
domácnosti, přes mobilní aplikace pro zaměstnance až po optimální správu in-
frastruktury a detekci úniků vody s využitím družicových snímků. Pozoruhodná 
šířka spektra aplikací přesvědčivě dokumentuje potenciál prostorových aplikací.

Druhá případová studie popisuje možný přístup k návrhu umístění nové pro-
dejny nábytku na území Severního Porýní-Vestfálska s využitím prostorově defi-
novaných požadavků, jako jsou vzdálenosti k existujícím prodejnám, k dálnicím či 
hustota osídlení. Demonstruje přípravu jednotlivých analytických vrstev a jejich 
kombinaci pro výběr potenciálně vhodných míst. 

Další studie se zaměřuje na demografický vývoj plánování v městě a prosto-
rovou analýzu, která se snaží najít potenciálně vhodná místa pro nová pobytová 
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sociální zařízení pro seniory v Olomouckém kraji. Využívá kombinace prostoro-
vých a ekonomických aspektů, porovnání spotřeby v normální a seniorské do-
mácnosti, provádí predikci vývoje počtu důchodců, jednotlivé faktory kombinuje 
v aplikaci Urban Planner a výsledky publikuje ve webové aplikaci.

Poslední kapitola ve třetí části popisuje vybrané ekonomické a environmentální 
indikátory v Evropě spojené s ochranou klimatu. Je spojena s makroekonomickými 
analýzami a úvahami o vztahu mezi environmentálními a ekonomickými indiká-
tory, hodnotí vývoj cen emisních povolenek a vývoj emisí CO2 v Evropě ve vztahu 
k vývoji HDP a investic. 

Čtvrtá část knihy obsahuje jedinou kapitolu věnovanou spationomy simulační 
hře. Po obšírném historickém úvodu popisuje autor vlastnosti hry a jejich význam 
v přípravě studentů. V jednotlivých kolech hry se studenti učí spojovat ekono-
mické poznatky s výhodami geoinformačních metod a nástrojů na praktických 
zadáních. První hrací kolo začíná investicí do koupě obchodu a pak se simulují 
různé události přírodní i ekonomické, které mají dopad na podnikání. Postupně se 
zadání rozvíjí o nalezení vhodného místa pro továrnu, obchodování s emisními po-
volenkami, řešení servisní oblasti, nalezení místa pro nové pobočky a potenciální 
investice do obnovitelných zdrojů. Jednotlivá kola jsou dobře popsaná a ilustrují 
promyšlenou filozofii hry, která umožňuje studentům nenásilnou formou získat 
představu o využití prostorových analýz v komplexnosti řešení podnikatelských 
záměrů.

Celkově kniha vysvětluje pestrou škálu geoinformatických i ekonomických 
metod. Samozřejmě bychom si mohli přát najít v knize i další témata, jako jsou 
například problémy kvality dat, ekologická chyba (MAUP) nebo multidimenzio-
nální řešení u OLAP a BI.

Kniha si najde své čtenáře mezi studenty a to zejména ekonomických oborů, 
kterým může poskytnout jak základní informace o pojetí, metodách a nástrojích 
geoinformatiky, tak inspirativní příklady jejich praktického využití v ekonomii. 
Stejnou službu může poskytnout i řadě odborníků pracujících na různých ekono-
mických pozicích. Pro studenty geoinformatiky, geomatiky, geografie a kartografie 
pak přináší vhled do problematiky ekonomických věd a zejména řadu inspirací 
pro aplikace prostorových metod.

Je potěšující, že je kniha k dispozici jak v tištěné podobě, tak i jako volně do-
stupné PDF na stránkách nakladatelství Springer.

Jiří Horák, Hornicko-geologická fakulta, 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.horak@vsb.cz

Kniha je zájemcům dostupná v online verzi volně ke stažení na tomto odkazu:
https://www.springer.com/gp/book/9783030266257.

mailto:jiri.horak@vsb.cz
https://www.springer.com/gp/book/9783030266257
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Bernard, J., Kostelecký, T., Mikešová, R., Šafr, J., Šimon, M., Trlifajová, L., Hurrle, J.: 
Nic se tady neděje… Životní podmínky na periferním venkově. Sociologické 
nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, Praha 2018, 244 s. 
ISBN 978-80-7419-274-6.

Název knihy Nic se tady neděje… Životní podmínky na peri-
ferním venkově by vás určitě neměl odradit od toho si knihu 
vzít do ruky a začíst se do ní. Vzhledem k obsahu a kvalitě 
knihy věřím, že pro čtenáře bude její název naopak stimulem 
k tomu, aby se čtenáři chtěli sami přesvědčit, jak to autoři 
mysleli a proč „se tam nic neděje“. Jak autoři vysvětlují, název 
knihy má prostřednictvím teoretického zarámování lokální 
struktury příležitostí odkázat na situaci, kdy periferní ven-
kov disponuje omezenou nabídkou pracovních příležitostí, 
veřejných a komerčních služeb pro obyvatele a je limitován 

dopravní dostupností. Autoři ve svých dílčích studiích totiž ukazují, že lokální 
struktura příležitostí zkoumaných území je ve srovnání s dalšími typy omezená 
a má vliv na každodenní život obyvatel a jejich dlouhodobé rozhodování. Bude-li 
chtít čtenář nějaké konkrétní příklady, doporučuji mu zaměřit se na kapitolu 9 
ukazující každodenní praktiky obyvatel venkovských periferií v rámci fungování 
rodiny a péče o děti. J. Bernard odkrývá důležitost charakteru prostoru v těchto 
praktikách, nicméně upozorňuje na nutnost vnímat jeho vliv ve spojitosti s dalšími 
faktory, zejména zdroji, jimiž rodina disponuje.

Motivací, proč otevřít knihu, je určitě také zkušený a kvalitní kolektiv autorů 
vedených Josefem Bernardem, který na těchto tématech dlouhodobě a systema-
ticky pracuje a daří se mu synergicky využívat a propojovat zejména přístupy 
geografie a sociologie. Kniha rovněž ukazuje, jak přínosná může být kombinace 
kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod. Ať již v dodatečné metodolo-
gické kapitole, či v dílčích kapitolách, autoři dovolují čtenáři do detailu pochopit, 
jaké různorodé výzkumné techniky a postupy využili a nechávají prostor pro 
inspiraci, navázání, pokračování či poučení. 

Arénou pro „příběhy“ knihy je tzv. periferní venkov. Třebaže venkov je velmi 
tradičním územím/tématem geografických výzkumů, cílené zaměření se na peri-
ferní venkov je ojedinělé. Aby se čtenář dozvěděl, kde se v Česku periferní venkov 
nachází, M. Šimon a J. Bernard zájmové území prostřednictvím „tradičních“ geo-
grafických metod systematicky vymezují. Uvědomují si však, že i takto vymezené 
území není homogenní a že stejně jako již obecně přijímáme, že můžeme rozlišovat 
různé typy venkova, můžeme najít odlišné typy venkovských periferií dle převlá-
dajícího „problému“ v nich (nízká kvalifikace a snížená životní úroveň obyvatel, 
problematická dostupnost, vysoká míra nezaměstnanosti a sociálního vyloučení 
a vysoký průměrný věk obyvatel). 
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Autoři upozorňují na skutečnost, že běžně je prostor periferního venkova spo-
jován s negativními asociacemi a do jeho vnímání se rázně promítá dosavadní 
diskurz vycházející z problematiky znevýhodnění. V knize je cítit, že se autoři 
zejména snaží prohloubit dosavadní informace a poznání o životě obyvatel to-
hoto specifického prostoru. Třebaže podle jejich vyjádření neusilují o potvrzení 
či vyvrácení pohledů na tento prostor, dovolím si tvrdit, že se jim v jednotlivých 
studiích daří ukázat, nakolik je vnímání venkovských periférií jako „území úpad-
ku“ oprávněné. Autorský tým předkládá jasné argumenty potvrzující či vyvrace-
jící někdy stereotypní a zavádějící vnímání periferního venkova coby prostoru 
soustřeďujícího nejrůznější negativní jevy. Přestože v knize nenajdete příběh 
prvoplánově hledající pozitivní stránky tohoto prostoru, v kapitolách můžete najít 
doklady či úvahy nad jevy a charakteristikami, které je možno spojovat s těmito 
územími v pozitivním duchu. V tomto případě bych vyzdvihl kapitolu odkrývající 
spokojenost obyvatel s životem ve venkovských periferiích. J. Bernard zde totiž 
srozumitelně ukazuje, že i když jsou obyvatelé o něco méně celkově spokojeni s ži-
votem na periferním venkově než v jiných územích, pocit bezpečí, zdravá krajina 
a blízkost k přírodě či vztahy v komunitě jsou samotnými obyvateli hodnoceny 
velmi pozitivně. V jiné kapitole, T. Kostelecký, R. Mikešová a J. Bernard dokládají, 
že žáci periferního venkova mají srovnatelnou dostupnost středoškolského vzdě-
lání (nabídka různých typů středních škol je rovnoměrně prostorově rozložená) 
a J. Šafr ukazuje, že obyvatelé periferního venkova nemají výrazně nižší šance 
na získání dobrého vzdělání a sociálního vzestupu. 

Za jednu z propojujících linek knihy považuji téma pracovních příležitostí 
a zajištění příjmu, tj. možnost „vydělat si na živobytí“. Najdete jej v každé kapi-
tole. V několika kapitolách se však jedná o stěžejní téma. J. Bernard výstižně na 
jedinečných datech popisuje teritoriální platové znevýhodnění, neboť nejen že 
pracující v perifériích mají nižší příjmy celkově, ale nižší ohodnocení dostávají 
i za stejný typ práce. R. Mikešová provedeným kvalitativním výzkumem trefně 
a výstižně ukazuje, že obyvatelé periferního venkova se často ocitají na trhu práce 
v obtížných situacích, a nikoliv výjimečně musí „přijmout za vděk“ poloilegální 
či tzv. prekérní prací. Pojem prekérní práce charakterizovaný nejistotou a ne-
gativními pracovními podmínkami jako podprůměrná mzda, náročné pracovní 
podmínky, krátkodobost smlouvy či práce na přesčasy není v geografické komu-
nitě běžně používaný a známý, přitom se jej dotýká řada autorů, kteří se věnují 
geografie trhu práce či obecněji pojaté ekonomické geografii.

Pokud vás zajímá téma segregovaných lokalit a v českém prostředí „známých“ 
tzv. sociálně vyloučených lokalit, L. Trlifajová a J. Hurrle vám ukážou, že stěhování 
do těchto oblastí většinou nepřekračuje mikroregionální/regionální vazby a nelze 
jej zjednodušovat jako přesun dané skupiny obyvatel měst na venkov. Na rozdíl od 
periferního venkova jako celku, sociálně vyloučené lokality na venkově je možno 
chápat jako prostorové pasti, v nichž zůstávají jejich obyvatelé uzamčeni. 
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Autoři knihy mysleli i na ty z vás, kteří nemají dostatek času, aby si knihu 
přečetli celou, ale nechtějí se ochudit o klíčové sdělení jednotlivých kapitol. 
Každá kapitola totiž obsahuje hutné shrnutí, které dostatečně jasně představuje 
klíčové poznatky, jež by si měl čtenář publikace odnést. Tyto dílčí závěry podle 
mě podtrhují vysokou kvalitu ojedinělého díla v českém prostředí, které by ne-
měli opomíjet, a naopak do svých knihoven zařadit, jak ti z nás, kteří se zabývají 
rozvojem venkova, kvalitou života, procesy periferizace a marginalizace, ale i ti, 
kteří se zabývají výzkumem obecněji pojatých socioekonomických prostorových 
nerovností.

Ondřej Konečný, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 
Mendelova univerzita v Brně, e-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz

Vařilová, Z. (ed): Geologie Českosaského Švýcarska. Správa Národního parku 
České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Ústí nad Labem 
2020, 575 s. ISBN 978-80-87620-20-5 (Správa Národního parku České Švýcarsko), 
ISBN  978-80-86475-47-9 (Muzeum města Ústí nad Labem), ISBN 978-80-88140-31-3 
(Ústecký kraj).

V loňském roce vydala Správa Národního parku České Švýcar-
sko spolu s Muzeem města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem 
monografii Geologie Českosaského Švýcarska o rozsahu 575 strá-
nek textu s bohatým grafickým doprovodem. Monografie byla 
vydána u příležitosti 20. výročí vyhlášení Národního parku 
České Švýcarsko a 30. výročí vyhlášení Národního parku 
Saské Švýcarsko. Editorka monografie, Zuzana Vařilová z Mu-
zea města Ústí nad Labem, pracovala dříve řadu let jako geo-
ložka na Správě Národního parku České Švýcarsko a ke spo-

lupráci získala vědecké pracovníky z několika institucí, kteří se věnují 
dlouhodobě geologické, morfologické i ložiskové problematice Českosaského 
Švýcarska, resp. české křídové pánve. Jmenovitě jde o J. Adamoviče, M. Coubala 
a R. Mikuláše z Geologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., J. Kuklu a J. Lysáka 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, N. Belisovouze Správy Národního 
parku České Švýcarsko a konečně P. Havránka z Ministerstva průmyslu a obcho-
du, který se jako bývalý pracovník Československého uranového průmyslu a Sprá-
vy CHKO Lužické hory trvale zabývá geologickou problematikou Českosaského 
Švýcarska a Lužických hor. Publikace se nezabývá jen územím národních parků 
České a Saské Švýcarsko ale téměř celým územím dominantně pískovcového vý-
voje české (sasko-české) křídové pánve, který vychází na povrch na severozápad 
od krušnohorského zlomu, jenž tvoří severozápadní okraj oherského příkopu 

mailto:ondrej.konecny@mendelu.cz
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(riftu), tj. území, které němečtí badatelé označují případně jako „Labské pískov-
cové pohoří“ (Elbsandsteingebirge). V některých případech se v publikaci popisují 
i geologické fenomény z blízkého sousedství Českosaského Švýcarska, ze západ-
ního okraje Lužických hor, severního okraje českého Středohoří a jižního okraje 
Šluknovské pahorkatiny. Monografie je strukturována do sedmi hlavních kapitol. 
V první kapitole (autor J. Adamovič) je popsána historie geologických výzkumů 
spjatá s geologickým mapováním. V kapitole Geologický vývoj (J. Adamovič) je 
charakterizován geologický (paleo geografický) vývoj území od mladšího protero-
zoika po současnost. Kapitola Geologická stavba (J. Adamovič, Z. Vařilová) se věnu-
je jak stavbě krystalinického fundamentu, tak vývoji českokamenické permokar-
bonské pánve, skryté pod křídovými sedimenty, reliktům jury a permokarbonu 
u lužického zlomu, produktům neovulkanické činnosti a kvartérním sedimentům. 
Důraz je položen na charakteristiku české křídové pánve, včetně její podrobné 
sedimentologické analýzy. Zde je třeba ocenit, že autoři při charakteristice sedi-
mentačního prostředí nepodlehli módním trendům, interpretujícím pískovcová 
tělesa jako usazeniny rozlehlých submarinních delt navazujících na říční síť 
na plošně nevelké pevnině. Přestože je zdejší pískovcový vývoj křídových sedi-
mentů chudý na fosílie, autoři uvádějí významnější výskyty fauny, včetně spora-
dického výskytu stratigraficky vůdčích forem. V kapitole o tektonické stavbě 
(J. Adamovič, M. Coubal) je hlavní pozornost věnována nejvýznamnějším zlomo-
vým strukturám, krušnohorskému a lužickému zlomu, u něhož autoři po detailní 
analýze definují od konce křídy pět tektonických fází, z nichž dvě byly spojeny 
s plochým násunem. Násun dosahoval dle autorů hodnoty až 4 km směrem k JZ, 
což znamená, že lužický zlom mohl tvořit – alespoň v některých obdobích – zlo-
mový okraj křídové sedimentační pánve. Většinu rozsáhlé kapitoly Geomorfologie 
pískovcových hornin zaujímá podrobný popis vzniku a vývoje makroforem, mezo-
forem a mikroforem pískovcového reliéfu od Z. Vařilové a R. Mikuláše. Některé 
formy reliéfu uvedené v této kapitole nebyly dosud ze zájmového území popsány. 
Území vyniká mimořádným bohatstvím forem reliéfu, především mikroforem. 
Většina z mikroforem bývá zahrnována pod termín voštiny, jde však o širokou 
škálu forem, ovlivněných nejen mechanickou erozí, ale i bioerozí a zejména pro-
cesy zvětrávání, u mnoha z nich není geneze ještě vyjasněna. Pro izolované vr-
choly se strmým skalním okrajem užívají autoři – stejně jako jejich němečtí 
i čeští kolegové – termín stolové hory. Jestliže například Děčínský Sněžník je typic-
kou stolovou horou s plochým povrchem, u jiných – kupříkladu Liliensteinu 
a Pfaffensteinu – je termín zavádějící, neboť mají vrcholovou část rozčleněnou 
hloubkovou erozí podél puklinových systémů do skalních věží a bloků, charakte-
ru skalního města. V subkapitole Vývoj skalních svahů a geodynamické jevy je pozor-
nost věnována procesům, jež vedou ke skalnímu řícení, které je v Českosaském 
Švýcarsku významným fenoménem ovlivňujícím morfologii. Prezentovány jsou 
i metody monitoringu rizikových míst a sanace skalních masívů, a to jak sanace 
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po skalním řícení, tak sanace řízené, které mají katastrofickému řícení zabránit. 
V subkapitole o pískovcových jeskyních od J. Kukly jsou popsány jeskynní systémy 
v pískovcích včetně výskytů minerálních výrůstků a kořenových stalagmitů. 
Velmi přínosná je subkapitola Znázorňování pískovcového reliéfu na mapách (J. Ly-
sák), která prezentuje vývoj zobrazení reliéfu od map I. vojenského (josefského) 
mapování z 2. poloviny 18. století po současnost. Nejrozsáhlejší kapitolu Těžba 
nerostných surovin napsala převážně N. Belisová, subkapitolu o těžbě železných rud 
(proželeznělých pískovců) napsal ve spolupráci s N. Belisovou P. Havránek, který 
je i autorem subkapitoly o dalším rudném i nerudném bohatství (zlato, polyme-
talické rudy, uran, fluorit a drahé kameny). V Českém a Saském Švýcarsku byla 
nejrozsáhlejší těžba pískovců jako stavebního materiálu i na výrobu brusných 
kamenů a žernovů. Významná byla i těžba granitů, vulkanitů a železných rud, 
rovněž však těžba surovin pro výrobu vápna, hlavně jurských karbonátů na pro-
slulé lokalitě vápenka u Doubice i na dalších výskytech jury u lužického zlomu. 
Zajímavá je archivně doložená těžba suroviny na výrobu vápna v Děčíně-Loubí, 
kde byly zřejmě těženy polohy vápenců v paleozoických fylitech. V letech 1955 až 
1988 byla rozsáhlá podzemní těžba fluoritového zrudnění na jižních svazích Dě-
čínského Sněžníku. Fluorit spolu s barytem a jinými minerály se nachází v zóně 
krušnohorského zlomového pásma a vytváří mj. unikátní výzdobu stěn rozlehlých 
rozsedlinových jeskyň. Fluorit zde tvoří výplň puklin a souvislé povlaky na stě-
nách. Popis tohoto fenoménu je poněkud neorganicky rozptýlen do subkapito-
ly 3.3. o křídových sedimentech a kapitoly o významných geologických lokalitách, 
není koncentrován do ložiskové kapitoly. Díky rozsáhlému využití archivních 
dokumentů uvedených v poznámkovém aparátu se dovídáme konkrétní data, 
v kterých obdobích, na jakých lokalitách a v jakém množství byly zmíněné suro-
viny těženy, jaké byly těžební postupy, kdo byl majitel těžeben, co vše se z vytěže-
ných surovin buď přímo na místě těžby, nebo v blízkých provozovnách vyrábělo, 
jaká byla cena výrobků a jejich doprava a jaké byly režijní náklady na provoz lomů. 
Z intenzity bývalé těžby, hlavně stavebního kamene i chudých železných rud, je 
zřejmé, že reliéf Českosaského Švýcarska je značně ovlivněn antropogenní čin-
ností, která je v současnosti zastřena přírodními procesy a méně poučený návštěv-
ník ji nevnímá. Největší koncentrace velkých lomů o výšce stěn několik desítek 
metrů a délce ve stovkách metrů se nacházela v údolí Labe, v okolí Labské Stráně, 
v místě nazývaném Goldnen Ranzen a v úseku mezi Schmilkou a Bad Schandau. 
Reprodukovaná dobová fota ukazují devastaci způsobenou těžbou, zcela odlesně-
né svahy pod lomy v pískovcové skalní stěně, pokryté odpadovým kamenem 
a rozbrázděné skluzy, v nichž byly nahrubo otesané kvádry postrkovány k Labi, 
kde byly naloženy na čluny směřující na staveniště v Čechách i v Sasku. Jen tato 
fota by měla přimět mnohé ochránce přírody ke změně rozšířené představy o tom, 
jak naši předkové žili v souladu s přírodou. Zatímco jen na území Saského Švý-
carska bylo v 2. polovině 19. století v činnosti 390 lomů, nyní se křídové pískovce 
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těží na pouhých šesti lokalitách, například v Lohmen u Pirny. V Českém Švýcarsku 
byly veškeré těžební aktivity ukončeny v roce 1988, kdy byla zastavena těžba 
fluoritu pod Děčínským Sněžníkem. Lom (pískovna), který je v provozu v České 
Kamenici se již nachází na území Lužických hor. Text uzavírá popis 26 význam-
ných geologických lokalit na českém i saském území a jedné geologické stezky 
vedoucí podél lužického zlomu. V krátkém doslovu hodnotí H. Härtel ze Správy 
Národního parku České Švýcarsko ochranu geodiverzity Českosaského Švýcarska. 
Na závěr textu je připojeno stručné anglické a německé resumé. Text je doplněn 
rozsáhlým poznámkovým aparátem, rozsáhlý je i seznam použité a doporučené 
literatury a místopisný, jmenný a věcný rejstřík. Text má vysokou odbornou úro-
veň, ve všech kapitolách přináší aktuální stav znalostí i množství nových, dosud 
nepublikovaných údajů. Text je psán srozumitelně a ve spojení s grafickým do-
provodem má i velký didaktický potenciál, takže i nepoučený čtenář porozumí 
většině popisovaných jevů. Velmi bohatý grafický doprovod si zaslouží vysoké 
ocenění, je v souladu s textem, zahrnuje kromě fotografií geologických objektů 
reprodukce starých i nových geologických a topografických map, geologické řezy, 
stratigrafická schémata, blokdiagramy, půdorysné plány, významné dokumenty 
i stará grafická zobrazení. Fotografie, které pocházejí od 24 autorů, jsou velmi 
dobré kvality, některé – zejména od V. Sojky – jsou mimořádně impresívní a patří 
ke špičce fotomateriálu publikovaného z Českosaského Švýcarska. Velmi zdařilá 
a nápaditá je grafická úprava, díky dobře čitelnému typu a variabilní barevnosti 
písma, oddělování kapitol i členění textu dvoustránkovými fotografiemi a kombi-
naci textu s obrázky bez zbytečných prázdných ploch. Monografie je více než 
důstojným připomenutím výročí založení národních parků České a Saské Švýcar-
sko. Na vysoké odborné úrovni hodnotí geologii a geomorfologii evropsky unikát-
ní pískovcové oblasti. Obdobně zaměřenou publikaci této kvality nemá zatím 
žádná z chráněných krajinných oblastí a národních parků v Česku a nemá ji ani 
Národní park Saské Švýcarsko. Monografie nastavila po odborné stránce i způso-
bu prezentace výsledků nejnovějšího bádání vysoké parametry, které by měly 
splňovat obdobné publikace o národních parcích a chráněných krajinných oblas-
tech v Česku. 

Jaroslav Valečka, Česká geologická služba,
e-mail: jaroslav.valecka@geology.cz

Fiedor, D.: Hazard v České republice. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2020, 
168 s. ISBN 978-80-7419-303-3.

Recenzovaná studie o hazardu v Česku je vědecky přesná, zároveň však také na-
psaná srozumitelně i pro širší veřejnost. Autor publikace působí jako odborný 
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asistent v oddělení humánní geografie katedry geografie Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha 
čerpá především z autorovy disertační práce o prostorové 
diferenciaci hazardu na území České republiky. Primárním 
cílem práce je analyzovat a interpretovat základní geografické 
aspekty hazardních her na území Česka.

Velmi oceňuji úvodní kapitolu o rizicích hazardního hraní 
a patologickém hráčství i způsob, jakým jsou popsány klady 
a zápory hazardního hraní, což může čtenáře přimět k zamyš-
lení o roli hazardního hraní v životě společnosti i jednotlivce.

Historie hazardu na území Česka je popsána s ohledem na fakt, že hazard je 
přirozeným fenoménem lidstva a období rozvoje hazardu se střídají s obdobími 
restrikcí. Rozvoj hazardu po roce 1989 byl velmi dynamický, což autor dokazuje 
množstvím statistik.

Prostorové diferenciaci hazardu v Česku je věnována druhá polovina publikace 
i s příklady možností hazardního hraní na úrovni většího města.

Seznam literatury je obsáhlý a reprezentativní. Nechybí přehled všech platných 
právních předpisů regulujících hazardní hraní. Vývoj legislativního rámce a zda-
nění hazardních her je zpracován v přehledné tabulce. Ta je jednou z 34 tabulek 
a grafů velmi názorně seznamujících čtenáře s fakty o hazardním hraní.

Takto ucelené dílo o hazardním hraní zpracované zejména s ohledem na pro-
storovou diferenciaci hazardu na území Česka, které popisuje i další aspekty 
hazardního hraní, na českém knižním trhu chybělo.

František Trantina, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
e-mail: trantin@email.cz
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