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Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. 

Téma I: Systém podpory výzkumu a vývoje v ČR

- Základní, aplikovaný a experimentální výzkum
- Univerzitní, mimouniverzitní (Akademie věd) a podnikový výzkum 
- Výzkumné programy a projekty, grantový systém, poskytovatelé podpory 
- Institucionální podpora versus účelové financování VaV
- Geografie v systému podpory VaV: potenciál, příležitosti, hrozby
- Metodika hodnocení výsledků výzkumu 



ZX502 - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU  

Program kurzu v jarním semestru 2011 

Přednáška/seminář: pondělí 12.00–13.50, Z6 
 
Přednáší a semináře vede:    

RNDr. Bohumil Frantál, Mgr. Petr Klusáček, PhD. Mgr. Stanislav Martinát     
 

Témata přednášek / seminářů: 

21.2. – Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. Téma: Systém podpory výzkumu 
v ČR: vysoké školy, Akademie věd, grantové agentury, institucionální podpora versus 
účelové financování, geografie v systému vědních oborů. (Frantál) 

28.2. – Téma: Příprava a management výzkumných (grantových) projektů, realizace výzkumu, 
diseminace výsledků, metodika hodnocení výsledků. (Frantál, Martinát)  

7.3.   – Téma: Regionální politika a rozvoj venkova  (Martinát) 
14.3. – Téma: Společná zemědělská politika, rozvoj horských oblastí, ekologické zemědělství

(Martinát) 
21.3. – Téma: Obnovitelné zdroje energie, jejich rozvoj a konflikty v krajině (Frantál) 
28.3. – Téma: „Brownfields“ a problematika jejich opětovného využití (Klusáček) 
4.4.   – Téma: Populační trendy a rozvoj bydlení městských regionů (Klusáček) 
11.4. – Téma: Prostorové modely chovaní v urbánním prostředí  (Frantál) 
18.4. – Téma: Výkon veřejné správy, její specifika a problémy v malých obcích (Klusáček) 
25.4. – Velikonoční pondělí - státní svátek 
2.5.  –  Téma: Kvalita života v urbánním a rurálním prostředí (Frantál) 
9. 5. – Prezentace studentských projektů - diskuze 
16.5. – Prezentace studentských projektů - diskuze 



Předpoklady pro získání zápočtu:  

- Aktivní účast na seminářích - tolerovány dvě absence (není třeba nosit omluvenky) - 
každou další neúčast je třeba kompenzovat vypracováním referátu na dané téma. 

-    Vypracování návrhu vlastního výzkumného projektu a jeho prezentace na semináři. 
 
Zadání práce:  Návrh projektu geografického výzkumu (dle osnovy níže) 

1) Název projektu 
2) Stručné  shrnutí současného stavu poznání o problému (na základě rešerše literatury) 
3) Zdůvodnění aktuálnosti a potřebnosti řešení dané problematiky (společenská relevance) 
4) Vyjádření podstaty projektu: vymezení předmětu a cílů výzkumu  
5) Navrhované postupy řešení (metody a techniky výzkumu) 
6) Předpokládané výsledky a jejich možný aplikační přínos (využitelnost pro praxi)  
8) Odkazy na literaturu týkající se tématu. 

Téma: Výzkumným tématem může být  např. téma vaší diplomové práce, které zpracujete do 
podoby „návrhu výzkumného projektu“. 
Forma zpracování: Text + PowerPoint prezentace. Text: 1500 – 2000 slov (cca 3-4 strany). 
Prezentace: 15-20 min. + diskuse (v prezentaci zdůraznit to podstatné z textové části). 
Termín odevzdání:  Text nejpozději do soboty 30.4.2011. Vlastní prezentace budou probíhat 
v rámci závěrečných seminářů (viz. termíny výše). 



Základní pojmy výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj

� Základní (badatelský) výzkum - experimentální nebo teoretické práce, které 
jsou primárně zaměřeny na získávání nových poznatků o nejzákladnějších 
příčinách jevů (fenoménů) a pozorovatelných skutečností, aniž by se však 
zabývaly otázkami užití a vyžití těchto poznatků. 

� Aplikovaný (cílený) výzkum - experimentální a teoretické práce k získání 
nových poznatků, ale zcela jednoznačně zaměřených na specifické, konkrétní 
předem stanovené cíle využití. 

� Experimentální výzkum a vývoj (vývoj) - systematická tvůrčí práce směrující k 
rozšíření stavu poznání, včetně poznatků o člověku, kultuře a společnosti, a 
jeho použití s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace a MŠMT (www.vyzkum.cz)



Základní pojmy VaV

Programy VaV
� Širší rámec s konkrétně vymezenými cíli, dobou trvání, celkovým disponibilním objemem prostředků a 

podmínkami pro účast na programu. Cíle programu se naplňují jednotlivými - přesněji věcně, termínově 
a finančně vymezenými aktivitami - projekty VaV.

� Programy se liší mírou konkrétnosti věcného zaměření, dobou trvání, způsobem přípravy, schvalování a 
vyhlašování i metodikou realizace. V podstatě bez věcného vymezení bývají (vědecké) programy 
podpory základního výzkumu; často bývají hrazeny z rozpočtu dané organizace. 

� Nejrozšířenější formou programů VaV jsou programy „Rámcového programu výzkumu a vývoje 
Evropské unie“, dílčí programy programu EUREKA a většina státem podporovaných programů v 
členských zemích EU. 

Projekty VaV
� Dokumenty, které podrobně popisují věcnou náplň, termíny, jednotlivé etapy a financování výzkumně

vývojových prací. 
� Obsah a forma projektu bývají předepsány v metodických částech příslušných programů. 
� Navrhovatelé projektů se ucházejí o finanční příspěvek na projekt ve veřejných soutěžích 

vyhlašovaných zadavateli příslušných programů. Financování probíhá na základě smlouvy.
Grantový systém
� V souvislosti s programy a projekty se objevují a v různých významech jsou používány přívlastky 

"grantový projekt„. Přídavně jméno "grantový" je odvozeno od legislativně vymezeného pojmu Grantová 
agentura ČR. Stejný systém používají i některé tzv. interní grantové agentury. 

Výzkumný zám ěr
� „Výzkumný záměr“ organizace je chápán jako dokument konkrétně formulující dlouhodobý výzkumný 

záměr pro účely institucionálního financování výzkumu a vývoje. Je paralelním termínem k pojmu, který 
se týká účelového financování.

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace a MŠMT (www.vyzkum.cz)



Systém podpory výzkumu a vývoje v ČR

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 

Institucionální podpora
� Určena především pro základní výzkum prováděný bez konkrétního realizačního

zaměření, zajišťuje vědecký rozvoj určitého programu nebo oboru
� Institucionální podpora = poskytnutí prostředků na tzv. „výzkumný záměr“ - vymezení

předmětu výzkumné činnosti instituce, jeho cílů, strategie, nákladů a 
předpokládaných výsledků (horizont 5-7 let). Směry výzkumu si určují instituce, musí
dokázat vědecký přínos (nikoliv ekonomický!) a dosavadní výsledky. 

� Možnost poskytnutí institucionálního financování i soukromým
� Možnost financování pro tzv. „specifický výzkum na vysokých školách“ - hlavním

kritériem není světová úroveň dosažených poznatků, ale účast studentů na tomto
výzkumu

Účelové financování
Zaměřeno na podporu řešení konkrétních jednotlivých projektů (3 typy):
� programový projekt - příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek

přispěje k naplnění cílů programu formulovaných poskytovatelem,
� grantový projekt - příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje

sám,
� veřejná zakázka - příjemce provádí výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele, který

je jediným uživatelem jeho výsledků.



Základní směry výzkumu a vývoje (metodika OECD)

� Průzkum a využití zdrojů Země (Exploration and exploitation of the earth)

� Infrastrukturní a územní záležitosti (Infrastructure and general planning of land-use) 

� Ochrana životního prostředí (Control of environmental pollution)

� Ochrana a zlepšování zdraví lidí (Protection and improvement of human health) 

� Výroba, distribuce a racionální využití energie (Production, distribution and rational ulilization
of energy) 

� Produktivita a technologie v zemědělství (Agricultural production and technology) 

� Produktivita a technologie pro průmysl (Industrial production and technology) 

� Společenské struktury a jejich vzájemné vztahy (Social structures and relationships) 

� Výzkum a využití kosmu (Exploration and exploitation of space) 

� Všeobecný výzkum na vysokých školách (Research financed from General University Funds) 

� Neorientovaný výzkum (Non-oriended research)

� Ostatní civilní výzkum (Other civil research) 

� Obrana (Defense)

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace a MŠMT (www.vyzkum.cz)



Rozdělení VaV

Dle míst, kde se VaV provádí:
� univerzitní (vysokoškolský) VaV, 
� mimouniverzitní VaV, 
� podnikový VaV

Dle oblastí, obor ů, kde jsou jeho výsledky využívány (viz. 13 základních 
oblastí/směrů) nebo i detailnější rozdělení dle dílčích oborů.

V posledních letech se v materiálech OECD i EU stále častěji objevuje pojem 
„velký výzkum“ (Mega Science, Big Science, Grossforschung). Jde o výzkum
(projekty, programy), který se realizuje na velkých a nákladných vědeckých 
zařízeních (urychlovače jaderných částí, speciální oceánografická plavidla, 
umělá kosmické tělesa, apod.) a o výzkum (programy, projekty) dlouhodobý, 
finančně náročný a vyžadující spolupráci mnoha vědeckých pracovišť (např. 
výzkum lidského genomu, výzkum mozkové činnosti apod.). 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace a MŠMT (www.vyzkum.cz)



Výzkumná činnost Geografického ústavu PřF MU

� Humánní geografie – problémy pracovně podmíněných migrací a trhu práce, 
příhraniční efekty při státní hranici se Slovenskem a Rakouskem; uplatňována je 
originální koncepce geografie průmyslu ČR v transformačním období, analýza 
změn prostorové a funkční struktury sektoru služeb včetně dopravy v 
mikroregionech, územní diferenciace efektů společné zemědělské politiky a 
studium změn venkova, urbánní a rurální studia, analýza současných 
demografických a socioekonomických trendů a jejich prostorových dopadů v 
brněnské aglomeraci a dalších regionech a městech ČR.

� Fyzická geografie – komplexní pohled na hodnocení krajiny, trvalá udržitelnost 
a ekologické interakce mezi přírodními a antropickými složkami krajiny; 
problematika historických změn říčních systémů, fluviální biogeomorfologie
geomorfologické periglaciální procesy v polárních oblastech i v ČR, historická
klimatologie, analýza kolísání a změn klimatu a klimatických extrémů, včetně
jejich stávajících a potenciálních dopadů na přírodu i lidskou společnost, 
mikroklima a topoklima polárních oblastí.

� Geografická kartografie a geoinformatika – teoretické i aplikační aspekty
tvorby a využívání geografických informací prostřednictvím GIS, počítačová 
kartografie, metody dálkového průzkumu Země, využití komunikačních a 
informačních technologií při zpracování prostorových dat. 

Zdroj: www.sci.muni.cz



Ústav geoniky* AV ČR, v.v.i. Ústav geoniky* AV ČR, v.v.i. 
Oddělení environmentální geografieOddělení environmentální geografie

www.geonika.www.geonika. czcz

* Geonika /Geonics/ = věda sledující dopady činností člov ěka a jím vyvolaných 
aktivit na p řírodní prost ředí a interakce p řírodního a antropogenního prost ředí. 

Výzkumný záměr: “Životní prostředí a krajina v urbánních a rurálních regionech pod 
vlivem evropských integračních procesů”. 
Základním objektem výzkumu je životní prostředí a krajina 
komplexní přístup - studium všech složek (nejen fyzického, ale i socio-
ekonomického a kulturního prostředí), snaha o postižení jejich dynamiky, 
probíhajících procesů, antropogenních změn a také úlohy ochrany životního
prostředí a krajiny ve vztahu k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji a 
kvalitě života obyvatel. 

3 základní okruhy zájmu:
� životní prostředí v urbánních regionech různého typu
� životní prostředí v rurálních, zvláště marginálních regionech
� environmentální rizika a souvislosti





Poskytovatelé podpory VaVaI
1. AV0 Akademie věd České republiky  
2. BIS Bezpečnostní a informační služba  
3. CBU Český báňský úřad  
4. CUZ Český úřad zeměměřičský a katastrální  
5. GA0 Grantová agentura České republiky  
6. MDS Ministerstvo dopravy a spojů  
7. MD0 Ministerstvo dopravy  
8. MH0 Ministerstvo hospodářství  
9. MI0 Ministerstvo informatiky  
10. MK0 Ministerstvo kultury  
11. MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  
12. MO0 Ministerstvo obrany  
13. MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu  
14. MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí  
15. MSM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
16. MS0 Ministerstvo spravedlnosti  
17. MV0 Ministerstvo vnitra  
18. MZE Ministerstvo zemědělství  
19. MZP Ministerstvo životního prostředí  
20. MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
21. MZ0 Ministerstvo zdravotnictví  
22. NBU Národní bezpečnostní úřad  
23. SUJ Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
24. TA0 Technologická agentura České republiky  
25. URV Úřad vlády  
26. USC Územně samosprávné celky  







Kódy obor ů RIV (rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje v ČR) 

Pro účely evidence definuje více než 120 r ůzných obor ů
…. Sociologie, psychologie, pedagogika, fyzika, geologie, geochemie…

� DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
� DO - Ochrana krajinných území
� DN - Vliv životního prostředí na zdraví
� DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
� DI - Znečištění a kontrola vzduchu
� DJ - Znečištění a kontrola vody
� GG - Chov hospodářských zvířat
� GH - Výživa hospodářských zvířat
� GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
� GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
� GK - Lesnictví
� GL - Rybářství
� GM - Potravinářství
� ……



Obory a hodnotící panely GA ČR

� Panel 2: V ědy o neživé p řírodě: 
� P201 Matematika
� P202 Informatika
� P203 Atomová, jaderná a částicová fyzika, fyzika nízkých teplot
� P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
� P205 Molekulární a makromolekulární fyzika, fyzika plazmatu a optika
� P206 Analytická chemie a chemometrie
� P207 Chemické a biochemické přeměny
� P208 Teoretická chemie a fyzikální chemie
� P209 Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry a meteorologie, klimatologie a hydrologie, 

geografie
� P210 Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie

� Panel 4:  Spole čenské a humanitní v ědy: 
� P401 Filosofie, teologie, religionistika
� P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní

metody v ekonomii
� P403 Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
� P404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
� P405 Historické vědy, národopis
� P406 Lingvistika a literární vědy



Anketa na webu ČGS

„Geografické obory jsou podle číselníku CEP RVV 
řazeny bu ď do kategorie DE-Zemský magnetismus, 
geodesie, geografie nebo do kategorie AO-Sociologie, 
demografie . Považujete to za:

� Nevhodné, geografie by měla být vymezena jako samostatná 
kategorie (51.0%)

� Nevhodné, vymezit jako jednu kategorii sociální a regionální 
geografii a jako druhou kategorii vymezit fyzickou geografii a 
geoekologii (26.0%)

� Odpovídající charakteru geografie (12.0%)
� Je mi to jedno, protože to moji práci nijak neovlivňuje (12.0%)



Strukturální fondy EU

Tematické operační programy (2007-2013)
� OP Doprava
� OP Životní prostředí
� OP Podnikání a inovace
� OP Výzkum a vývoj pro inovace

- obnova výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení 
moderní přístrojovou technikou, výstavba, rekonstrukce a rozšíření 
kapacit center excelence, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit 
vědy a výzkumu ve veřejném sektoru včetně terciárního vzdělávání, 
zlepšení informovanosti veřejnosti o VaV´, apod.

� OP Lidské zdroje a zaměstnanost
� OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových
činností, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje
a podnikatelským sektorem, stáže studentů, pedagogů a vědeckých
pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, podpora dalšího
vzdělávání, apod..

� Integrovaný operační program
� OP Technická pomoc



OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

� Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Partnerství a sítě, Rozvoj lidského 
potenciálu v oblasti výzkumu a inovací…

� GEONET – dynamická sí ť pro v ědeckou a vzd ělávací komunikaci a partnerství v 
oblasti regionálního rozvoje a ve řejné správy

Univerzita Palackého, Ústav geonika AV ČR, Jihočeská univerzita
Posílení a rozvoj nových pracovních kontaktů dvou univerzitních pracovišť a vědecko 

výzkumné instituce formou realizace společných aktivit a výměny zkušeností.
� KRAJINA - Informa ční platforma pro kulturní krajinu
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Ústav geoniky AV ČR, Univerzita Palackého, 

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, atd.
Podpora spolupráci mezi institucemi zabývajícími se výzkumem, vývojem a vzděláváním v 

oblasti kulturní krajiny. Instituce tvoří v projektu propojenou síť. 
� GEOINOVACE - Inovace výuky geografických studijních o borů
Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého, Olomouc, Ústav geonika AV ČR, Fair Trade,
Zvýšení kvality výuky geografických studijních programů na Masarykově univerzitě a 

Univerzitě Palackého. 
� ENGELA - Energetika v krajin ě: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu
Ústav geoniky AV, Univerzita Palackého,
Konstituovat meziinstitucionální a multidiciplinární vědeckovýzkumnou platformu schopnou

mezinárodního zapojení a konkurence ve výzkumu dopadů rozvoje energetiky na krajinu.



Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Cíle:
� Vytvo řit inova ční prost ředí tak, aby platilo: "V ěda dělá z peněz 

znalosti, inovace d ělají ze znalostí peníze" 
- veřejné prostředky investované do základního výzkumu musí 

přinášet skutečně nové poznatky (nejen v kontextu ČR, ale ve 
srovnání se světem). 
- veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu, vývoje 

a inovací musejí přinášet konkrétní ekonomický či jiný přínos z jejich 
realizace.

� ČR může obstát v celosvětové, globalizované soutěži jen s dobře
fungujícím trojúhelníkem „výzkum – vzdělávání – inovace “

� Reforma musí zvýšit renomé a přitažlivost České republiky pro 
domácí i zahraniční výzkumné pracovníky, zájem zahraničí o 
výzkumnou spolupráci s českými týmy a organizacemi, zájem o 
nákup výzkumu, licencí či know-how u českých organizací. Dále
musí vytvořit podmínky, podněcující z veřejných prostředků
podporované výzkumné organizace k transferu znalostí výzkumu a 
vývoje do praxe. 

Zdroj:  Usnesení Vlády ze dne 26. března 2008, č. 287 



Cíle reformy:

� Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle
výsledk ů, týmy projektov ě .

� Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je
podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu . 

� Podpo řit excelenci ve výzkumu , zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích
výsledků pro inovace. 

� Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného
výzkumu s uživateli výsledků výzkum a vývoj, založenou na podílovém
financování z veřejných a soukromých zdrojů. 

� Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu. 
� Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace. 
� Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a 

inovacích.



Reforma = vražda české vědy ?



Současná věda a výzkum 
- dva „transformační ideály“

� „Akademický kapitalismus “ (podnikatelská věda) – ideál z USA
- důraz na propojení akademických institucí a soukromého sektoru,
schopnost „přetavit“ vědění do duševního vlastnictví (patenty), 
důraz na podnikatelský duch institucí a výzkumníků

� „Kultura auditu “ (Velká Británie)
- důraz na procedury (metodiku) hodnocení výzkumu, vykazování 
jejich dopadů (impaktů) v rámci odborné komunity a také důraz 
praktický (ekonomický) přínos pro společnost

Pozn.: Tyto ideály je možné vztáhnout nejen na vědu a výzkum,      
ale i na vzdělávací proces.

Zdroj: Stöckelová, T. (ed.) (2009): Akademické poznávání, vykazování 
a podnikání. Etnografie měnící se české vědy.



Hodnocení 
(bodování)
výzkumu
(vědy)

Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace

Č.j.: 05440/10-RVV





Nečas souhlasí s nutností změnit způsob hodnocení vědy 

Současná metodika hodnocení výsledků výzkumu a 
vývoje je chybná a je potřeba vypracovat novou. Na 
dnešním zasedání Akademického sněmu to řekl 
premiér Petr Nečas. Zdůraznil také, že věda a výzkum 
je jedinou oblastí, kterou nepostihnou škrty. Z 
letošních 25,4 miliardy stoupnou příští rok výdaje na 
vědu a výzkum na 25,9 miliardy korun. 

O potřebě nové metodiky hovořil v projevu také předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Vláda 
už založila komisi, která má nalézt nový systém hodnocení. "Je to nepříjemný úkol, kterého se 
ale nesmíme bát," uvedl Nečas. Připustil, že dosavadní systém hodnocení je nevyvážený a 
mnohdy vyvolává dravou honbu za penězi.  

Podle Nečase je úkolem pro nejbližší dobu také nalezení nového, průhledného systému 
financování vědy, který by byl kontrolovatelný a nezpochybnitelný. "Jakákoliv cesta 
zpochybňování základního výzkumu by byla kulturním barbarstvím nejvyšší úrovně," 
prohlásil na sněmu Nečas. Dodal, že i ve vysokém školství musí vzniknout zhruba pět 
univerzit zaměřených na vědecký výzkum na vysoké úrovni a na výchovu mladé vědecké 
generace. Ostatní vysoké školy by se měly zaměřovat na výchovu vysokoškoláků pro 
praxi.  

Zdroj: www.tyden.cz - 14.12.2010  



Otázky do diskuze

� Měl by být podporován pouze takový výzkum, jehož 
výsledky jsou společensky / ekonomicky využitelné ?

� Měly by se vysoké školy zabývat pouze vzděláváním nebo i 
výzkumem ?

� Na základě jakých kritérií by se měla rozdělovat finanční 
podpora výzkumným institucím ?

� V čem může být konkurenční výhoda geografie mezi 
ostatními disciplínami na poli vědy a výzkumu ? A v čem 
jsou její slabiny ?

� Jakými tématy by se současná geografie měla zabývat, aby 
získala větší společenskou a vědeckou prestiž a byla 
konkurenceschopná?

� Má profese geografa – výzkumníka potenciál atraktivity pro 
dnešní mladou generaci ?


