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NA POMOC ŠKOLE
podmínk;ích. Zv)íšení obsahu olova v zelí a mrkvi
v
dú!nicc, bylo
až sed·
u pšenice a
pl'ti- a/. osmin<\·
{sl;íma obsnhujc
olova nó. zrní).
Z dosavadnkh ld:ahk)'ch výzkum(!

vlivu olova na t.draví

vyplýv<i, ;'.c za nor·
m<ílních podmínd: se tlost<iv<í dn lidskdH) orgauis·
mu denn.:-:
OJ5 mg olova, které v tomto
množství 1wvykazujc wxich' tíCinky a
je pro lidské
Podle
autori'Jjiž však denní dúvka O,(í ni. 0,8 mg je pm o
<1 vyvolúv;í ri'IZill' poruchy, zejména nervové snustavy. Vysokú toxici!n olova a jdm
jl'
jl'jich scllopnnstí ku mulo
vat SL\ llH1ŽIHlstl rychk migrace z pihly do rostlin,
vody, potravinúJ·sk)'ch v;írohkú a l:lnvN:a.

je tedy prokúz:ino, že s ri'tstcm
tu motorov)íd1 vozidel a s výstavbou nových drílnic
a
také množa silnic vzrltsl<i
ství olov;t v pihk a v rostlinstvu a že tedy tento toxiclq' prvek vstupuje do tisíciletimi vytvol"en,'ho pl·ímdního migrai::ního cyklu atmntl chc.mick)ích pn•kil.
Souhrnn1.':
v púsmu do !O m od vozovky dochi\zí ke dvou··· až
vzri'tstu
mnoZství olova v rostlin<lch a v p;ísmu do 100m od
vo;.nvky
trí-- až patn;íctini\sobnému vzrCtstu obsahu olova v púd:ích.
Holuuni! Tewdfk

Studium geografie po americku
O
pohled n;t vysokoS!-\olsU: i stl"edo
školsb5 studium ).!.Cogranc v lJS1\ jsme poZ<itlali b)i ..
v:d,:hu studenl:l J>f"írodo\'bkcld fakulty lJ!( Prah:\,
dl'. Petra Pavlínka pibobídlw_ii/, šest let ve Spo_icll)íeh st<itecll.
J>avlitwk piisohil po abstllvovúní
oboru ckonomil'Li n regioniilní geografie na
pražské
kr:ilL'\: ve sl\::r-c oblastního pl:ínovú
ní: na ministerstvu
v Pnu.\;, na
n;irodním v)ílwru v I !radci Knílov'' <I poslbc
v
tístavu C:Si\ V v Praze. Po roce
19W) využil první pi"ikži1osti a phhl<isil se k dokto
randskému studiu na University o!" Kentucky, na kageografie, ktcr:í v US/\ a v
path k renomov<mým
Hyl pf'i,iat a v srpnu roku
JlJ90
za(:al Slitdovat. N;1 SViÍ siUdia si
j:ll;o ptlmocn;i
sila a pí·cdnigki\mi pm s1u
den ty na
stupni. Pro poskdní rok svých
studií ;,{sbl v cdouniwo.illlím
di
stipendium a v minuknl ron: sv;\ stud in
obhajobou
pnícc. Od
srpn<l 19l)5 pkdn:\U gcogn1fii n:1 University
Nebraska v Om<v.e
Spojených
O
odzamN·ení n:ím napsal.
"Pt·itahuje mne
teorie a filozofie
gralk cel:í í·ada spcdalizad, které hy se daly
nout pod
politidw-clwnomkkýdl pí·ív geografii. .Jedmi se
o elwno-

or

midwu geogralii,
restrulduralizad, rcgiomílní rozvoj a politklwu clwlogii.
se
na Evropu, a fo pí·cdevšíJll na stl'cdní
doa výdwdní Evropu, pl'otože mne v
nejvíce zajím;í problematika
dopadf1 ekonomifl«\
a
transformace v h'ívahídl sodalisticl{ých
Evropy. !vl oje dize.rlitCt;í pr:íce se zab)iv;i dopady kto 1nmsfnrmacc na (\:skou republiku se zvl;íštním
zktelcmna životní prostkdí.
pr<icc je i podrohn;i studie okt'e.\U Most, kln<i se zam<':i'ltjc !lil
ve fungovúní místní s:unospr:ívy <t v sysknn1
ochrnny /.i volního
d;ílc na n:gionúlní eko
nomtckou n•struktundizaci a ml':níd se politickou
kttlturu místního obyvatelstva.''

Petru Pnvlínkovi jsme položili
OI<ÍZl'k týkajících se gcografickd10 vzdC·hív:íní v USA. VChme, že v:ís jdto odpmúli zaujmou a oholw1í
hled a v lll\tohón nw.(n;í i poopraví va.k
o anwrick0tn školství
Pokll.\"/(' ,\"(' s1ru(·n1; n•sti/rnout
ro:ul/tr
v koru:etJci ml!erickl; 11 /es/u' geogn{jll'. K/erYrl;i
Ohí:::komi (/ prob/r!ll!\' se (/IIWriddi ..;eot;m{k v S/J/1doh1; pinh:v,\'i;n zah.)'wí,
dis

t"lf!/(ny jsou

ro;:vrje11y?

.1\merick:í a ccl;í zúp<ldní geografie prošla wlk)í"
v oblasti leorie a nlozofie v poskdnkh
Vtce nd dvaceti letech. Na
stran\:
gcogr:t·

:;:1

sk1.' produkty
v bli1.kosti silnice koncentrují olovo v
a/. dcsctinúsobné.m množství
ne/.
denní pl'ipustn;í d;ivka tohoto prvku pro

2/96-9721

fic d;tkko více Z<lpojil:l do .\polupr:ícc s ostatními
spolcCensk)ítni vCdami, na
st
1rpí
co st:
mno:l.st\'Í tcon·tickych
a probh:mn,
se zabýv<l. k pmto vt.'lice
ké vybrat smh·y nebo discipliny, ktert: S(' ro;.ví_iejí
rychleji
pomaleji.
si, /.c cd:i geogra
f"k proch:ízí vdicc rychl)ílll v;ivo,icm, co/ dolonnen
1uje také mnohtví gcogralkk)\:lt knih a
klejsou
publikov;íny a lakl' stúk nov..'
gcografickl;
interdisciplinúrní
se
objevují. Propast mezí fyzickou a nefyzicl;ou (sociekonomickou) geografií (pro kterou mú
tina
"hu man gcngraphy") je dnes velice hlubok<\. Pi"esto existují S!l<\hy tuto propast ph>
klenout pl"edev,\ím v oblasti /.i volního prostl"cdí, ke
maji ob(:
obce co hci. ('csld
geograne se od
liší
že
mkem l0tN ll'meticky v mnoha
zaosi<\la a vývoj v
geograf'ii v
a
osmdes:ítYch
se ji v té
skoro nedotkl.
Snad
proto se uzavl"cla do vlastníhn
;t do
vel
míry se imlnvala od ostatních
Musím však podollmout, lc po roce. 1909
tato situace rychle
ik
a neb\l(k snad dlouho
trvat a naše geografie do:1.ene vše, eo za ta Jda za"
meškala. Do velké
to
z:\ leží na tom, jak se
geogralkktí obec k
nov)ím
po,
slaví, zda-li je pl'ijme jako
co ml'1/.c: Ceskou geogrnfii obohatit nebo _je v imencích trndk
geo·
grafie minul:-ich desetiletí oznaCí za módní smt:ry
a nebulk se jimi d;íle zah)ívaL
Kli'l)'mi h/avnfmi od/i.\·noslllli S(' vyz.llfiÓije vysoko.tkohki! s!udiu!ll geografie v USA Vl' .\'J'OVJ!dnl se
s/urlil'/11 11 /I(Í.\"? Jak jsou pNpmveni
o vyso·
ko.l:kof.1'1a: s/tulilllll ::.1' s1i·edni .V koly, jak jsou p{/k pi"i{1/;so/1'(:11/Í vy.wktúkofsk1'ho ,\'ll/dia pro pfw'·
n{ tíkofil v tmu i:' .lok je s1udiu111 ndml'n6' Je v USA
:.újem o
s/udi11111 geoJ.:mfie?

Americké (a myslím
specil"ieky University of
Kentucky) a
pojetí vysnkoškolskdw studia se
liší, pf"esto/x po roce 1989 došlo k jistému
sblíZení v souvislosti se
vysokC.ho školství
u nús. Ve Spojen)ích sUítc:ch nepl'ich:ízcjí studenti
studoval ltt.ce speciali;.ovaný
ale musí zpoabsolvoval mnoho všeohecn)ít:h pf"edmCtú,
které mají za tíkol rozšíi"il jejich obzory. M;ím dojem, že tímto zpllsobcm se doh<lní to, co se zamdkalo na stkdní
Urovní znalos1í se zdejší ahso!"
nedají srovnat s
absolven1i stkdnícb
venty gymn!lzií. Z tohoto di'tvodu se stúv<i, /.e
prvních semcstrO na vy
absolvttjí studenti
pestrou
od
pks chemii,
antropologii ú po geografii. Knždý z
pi'edmCtl't studují na pf'íslušné
prvního
ne ho druhd10 roku se rozhodují, na k1erY obor by se.
soustl·edit. Svoje rozhodnutí však mohou

hcm studia
K tomu, aby mohli studenti
vystudovat
obor, musí absolvovat
1y, které si
katedra
za povinnt\ Na roz ..
díl od našeho pojetí jsou studenti nuceni studovat
semestru
absolvují
zkoušek
test ll v každém
a/" de ..
set v j(:dnom pf"edmdu za
Zkouškové období 1.dc Hl'existuje. Veškeré.
se
t)ídnu semestru. lhtní
v
zkoušení se dle viíhec IKpoužívtí, prntoZe je povaZov<íno zn nc.ob_iektivní.
jsou písemné. Získ<íní bakalúl"e trvú
t.l -- 5 let, tc·
dy
ne/. u n<ís.
Zn jc.tkn z ro;.hodujídch
v
studia geografie v Kentucky a u mis povaluji snahu akrozvíjet kritické myšlení a
projev stu·
dcntll. Zatímco u n:ís se st:\v:do, že diplomov:í pr;íce byla první velkou prací, 1-\tcrou slttden1 dal dohromady, tady se dúraz na pisemn)í projev klade od prv
ního semestru studia. Vi:tsina
na baka·
I:irské tírovni m:í
naf-izcno, /_c .k_iich soumusí b)'1 m"j<lk:í písemnú pr:ice
Vt•_\
šina
zad<\ v<\
pnke s tím, že kaZ
student
nucen st:
vyhkd:ívat v knihov-·
zpracovn1,
rl'tzné zdroje infonnací, tyto
tllhdit a vyu/.it je k sl'ps:ini svt;
Proksol·i jsou
povinni každou pr:íci
a vrútit studen·
ti'tnt s pisemn•}mi pl'ipomínk;tnli. llodnntí
nej('n
kvalita zpracnv<iní podkladi't, a k i styl, spr<ívtl): t.pÚ·
sob citace zdroji"t inforntaci. schopnost vyj:ídl-it svl\_i
vlastní n:ízor na daný problém atd. Opisov:inf pas;\1i z knih bez spr;ívné citace d vyu/.ív;ínf
_ji
nYch bez bídného uvedení 1.drojc se tvrdé postihuje.
S
tírovní studia se
;.vyšují n;íroky
na kvalitu písemných prací. V
na dok1ood studentú vyí.nduje nar;mdskl: tírovni se
psat semin<imí pnki, kten\ by byla publikov:\teln.í
v
geogm!kkt'm ótsopise. Po
stu ..
dia hy ncmélo studenti'1m
1.<\dné problémy
vyj:Jdl"ovat.
Pojetí studi:t na magisterské a zejména dokto ..
nmdské tírovni se
liší od bnkalMskt:
pro1ože na magisterské a
ltrovni se
zdiJral.fluje system scmin<íl'ú a samostudia namísto
pkdtuEek. Studenti mn_ií vi';ginou tl"i až
pkd·
za semestr. Každý
llliÍ ale th hodiny
N:íroCnost
se tako postrzuje, protole
od vysokC školy k
škole <l od
ke kated!"e. Z vlaslní zkušenosti však mohu l"íci, Ze
;.dcjš{ studium bylo pro mne velice
Na každ)í semin;íf- se studenti musí
100 nž 200 s1nínek textu a nczl"ídkajsm1 nuceni ka/.dý t)íden napsal a odevzdat
reflexi toho co
v danl:m
školy, katedry
a jednotliví
jsou
samost:ttní a ne·
z:ívislí v tom, w a jak
Necxistuje zde
pevn)í rozvrh
nebo semin<if"l't, klcl')í hy se
opakoval kn:l.ll)í rok semestr. 1'!-cdn:íšky a semin;\k jsou nolbízcny podk 1.:íjmu a potkhy. Profesor-i
tak
o z:íjem studcnti'l, což je nutí odv:\da kvalitní pr;\ci. RozkJ-ikne-li se, /.e
..
núi;ka
scminM je nckvalitní, ncpi'·ihlúsí se dostatek studentO a
zrušen.
Charaktcristick)ím
systému je ob
rovsk<i soutóZívost, klení studenty m1tí k vy1rvalé
a kvalitní pnici. Katedra gcogrnl'ie, stejnC jako osl<\1 ..
ní katedry, mú pouze onw;.cný
míst pm studenty, kde sí mohou
na školné a stipendium.
Jcdn;í se o pomocné
síly a na dokiorantské
tírovni o moZnost nejdr-íve pomúhat profesorúm ph
VJ'uce :1
Tato místa
jsou nabízena
m na
jejich studijních
V)ísledki't a kvality
pníce.
se i pol:et
publikovan)ích
a refcnítií
na
rCtznych konferencích apod. Poptúvka po
místech vidy vysoce
nabídku, co/. nutí studenty opravdu
pracovat, nhy si bud"to udrželi
svoje pozice nebo se na ni':jnkou dostali. Nejcdnmt
se již stalo, že studenti o sv <i místa pí·išli na
svých
studijních V)ísJcdk(l a
odvedené pdce .
konkurence je pri rozdl'lov:íní
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