Učarovalo mi vnímanie krajiny ako zmysluplného systému,
v ktorom jednotlivé zložky krajiny od seba závisia
a o sebe navzájom vypovedajú
Rozhovor s profesorom Jozefom Minárom
Prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., v súčasnosti vedúci Katedry fyzickej geografie a geoekológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, je rodák z Považskej Bystrice.
Vyštudoval odbor Geografia a kartografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde od
skončenia štúdia pôsobí a vypracoval sa až na vedúcu funkciu. Teraz máme možnosť sa profesora
opýtať pár otázok, ktoré by mohli byť zaujímavé pre našich budúcich, ale aj súčasných študentov.
1. Čo Vás prvotne viedlo k hlbšiemu štúdiu geografie?
Kedy ste zistili, že práve tento smer Vás najviac
zaujíma?
Boli to asi mapy. Mapy, ktoré mi umožňovali „siahnuť si“ na
ďaleký svet okolo mňa, fantazírovať o exotických krajinách
a plánovať expedície po celom svete. A kedy to bolo? Niekedy
začiatkom druhého stupňa základnej školy, teda keď som mal
11 – 12 rokov. Ale o tom, že pôjdem študovať geografiu, som
sa rozhodol až na gymnáziu, po mojich skúsenostiach
s geografickou olympiádou.
2. Ako ste sa nakoniec dopracovali práve k špecializácii
na fyzickú geografiu a geoekológiu? Dlhé roky sa
venujete všestrannému výskumu predovšetkým
geomorfológii a geoekológii...
Základ bol možno v tom, že ako dospievajúcemu introvertovi
mi bola bližšia príroda ako spoločnosť. Tiež vo výučbe
geografie (zemepisu) na základnej a strednej škole ma prílišný
dôraz na učenie zemepisných faktov v regionálnej geografii
skôr odrádzal. Práve pri robení geografických olympiád mi
učarovalo vnímanie krajiny ako zmysluplného systému,
v ktorom jednotlivé zložky krajiny od seba závisia a o sebe
navzájom vypovedajú. Takéto učenie sa faktov v súvislostiach
mi veľmi vyhovovalo a geografia sa pre mňa stávala viac ako
len súbor encyklopedických zemepisných poznatkov.
Komplexná fyzická geografia – geoekológia – ako syntetická
veda o prírodnej krajine mi prišla byť veľmi zaujímavou
a užitočnou výzvou. A prečo geomorfológia? To súvisí s mojím
druhým obľúbeným predmetom – históriou. Vlastne som
v mladosti túžil stať sa archeológom. Keď mi ale moji profesori
na gymnáziu vysvetlili, že ju nemám šancu študovať, lebo ju ani
každý rok neotvárajú a keby aj, potrebujem zvládnuť ako historik množstvo cudzích jazykov,
geomorfológia bola pre mňa výbornou alternatívou. Je to totiž do značnej miery veda o histórii Zeme,
a tak sa v nej spojil môj záujem o fyzickú geografiu a históriu.

3. Ako vidíte smerovanie fyzickej geografie a geoekológie dnes?
Fyzická geografia sa už vymanila z opisného charakteru tradičnej geografie a stala sa plnohodnotnou
súčasťou prírodných vied o Zemi, ktoré hľadajú zákonitosti formovania a fungovania rôznych
geosystémov v minulosti i dnes. A na týchto poznatkoch je založený aj silný aplikačný potenciál
fyzickej geografie a geoekológie, ktorá je dnes schopná prinášať relevantné poznatky v takých
aktuálnych oblastiach, ako je štúdium súčasnej klimatickej zmeny a jej dopadov, hodnotenie
prírodných hrozieb a rizík, hodnotenie potenciálov a ekofunkcií zložiek prírodnej krajiny až po
hodnotenie vplyvov dopadov ľudských aktivít na životné prostredie, či rozvoj metód precízneho
a ekologického poľnohospodárstva.
4. Kam si myslíte, že by sa mal ďalší výskum v tejto sfére uberať? Je ešte čo objavovať?
Keď som si na gymnáziu dával prihlášku na štúdium geografie, dala mi študijná poradkyňa rovnakú
otázku. Veď už boli objavené všetky aj najmenšie ostrovy, tak čo ešte objavovať? Vďaka tomuto
modernému smerovaniu geografie je však nepochybne stále čo objavovať. Práve snaha dostatočne
presne odpovedať na vyššie zmienené praktické výzvy nás núti prehlbovať naše poznanie vo všetkých
smeroch. Rozvíjať a spresňovať metódy detekcie súčasného stavu krajiny (DPZ, geochemické
a geofyzikálne analýzy...) a jej histórie (geochronnologické analýzy), metódy modelovania
a hodnotenia procesov s využitím GIS technológií atď. Objavujeme a budeme objavovať nové aspekty
správania sa geosystémov (mierková závislosť mnohých javov a procesov vrátane deterministického
či stochastického charakteru študovaných závislostí, fungovanie krajiny vo forme hypercyklov
a podobne). A aplikácia týchto nových poznatkov v jednotlivých regiónoch pri riešení jednotlivých
praktických problémov je priestorom pre prácu celých generácií absolventov fyzickej geografie
a geoekológie.
5. Pociťujete naplnenie v príprave mladých ľudí na budúce povolanie? Ako vnímate toto
poslanie?
Práca s mladými motivovanými šikovnými ľuďmi je jedným z najväčších benefitov vysokoškolského
učiteľa. Mladá, nezaťažená zvedavá myseľ dokáže klásť veľmi inšpirujúce otázky a legitímne
očakávania a nároky študentov, bránia učiteľovi ustrnúť vo vlastnom vývoji. Keď na štátnej skúške
vidím prezentácie dobrých diplomových prác, z ktorých je evidentná pridaná hodnota získaná
štúdiom na našej škole, mám naozaj pocit zadosťučinenia. Rovnako, ako keď stretávam našich
úspešných absolventov. Atraktivita povolania je spravidla vnímaná cez výšku zárobku – v tomto
smere je, žiaľ, učiteľ na konci našich rebríčkov. Ak by sme ale zoradili povolania podľa zmysluplnosti či
prínosu pre fungovanie spoločnosti a jej rozvoj, nepochybujem, že dobrý vysokoškolský učiteľ bude
na jednej z prvých priečok.
6. Aké sú Vaše voľnočasové záľuby, ak teda nejaký voľný čas máte?
Väčšinu voľného času (ktorého naozaj nie je veľa) sa snažím odpútať od pracovných myšlienok (zistil
som, že nie je dobré, ak vám začnú ukrajovať zo spánku). A tak popri čase strávenom s rodinou
chodím plávať, pozerám rôzne dokumenty, správy a sitkomy v televízii alebo si zahrám už celé roky
jedinú počítačovú hru – Civilizácia.

Pýtala sa Šárka Horáčková, fotil Ivan Ružek

