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RECENZIE 

Minerálni flovaca. 21 (1989, 

I A R e z a n o v : Istorija geotektoničeskich idej. Náuka 
Moskva. 1987. 52 Kčs 

Cetba této publikace poskytne vie než pŕehled o geotek

tonických predstavách za poslednich dvésté let. Je to 
vlastné ukážka, jak se méni a vyvíjí geológie a geologický 
pohled na Zemi. Vedie geosynklinál a platforem. které byiy 
dlouhou dobu hlavním geologickým problémem. včnuje 
autor pozornost i tektonickým pohybum a procesúm včetné 
role hlubinných zlomu v štruktúre Zemč. vrásnční 
a tektogenezi. Snad nejzajťmavčjší je výklad týkajicí se 
poslednich 50 let. kdy se z dlouhodobého studia geologic

kých, t. j . pŕedevšim petrografiekých a biostratigrafických 
vvzkumu prešlo k pohledúm geofyzikálnim a jak se zmenil 
pohled na Zemi. který došel až k současné krizi v geotekto

nice. kdy vedie sebe existují dvé zcela protichúdné hypoté

zy fmsmu a mobilismu. Autor správne ukazuje, že budouc

nost geotektoniky a tedy i obecné geológie spočíva 
v nových poznatcích z dna oceánu opírajíci se jako i na 
kontinentech o poznatky nejen fyzikálni (geofyzikálni), ale 
i chemické (geochemické) a biologické (paleontologické). 

Radan Kvet 

J . D e m e k : Úvod do štúdia teoretickej geografie. SPN 
Bratislava. 1988. 26 Kčs 

Kniha známeho moravského geografa, určená pro príro

dovedecké a pedagogické fakulty, je pŕedevšim teoretická, 
jak to vyplýva už z názvu. Smyslem recenze pro geologické 
pracovníky je upozornení, jak se mení svet kolem nás a jak 
současná geografie začína nové integrovat pod ..svou 
strechu" nejruznéjší disciplíny z oblasti véd o Zemi. véd 
společenských i technických. Na rozdíl od jiných oboru véd 
o Zemi zajíma geografii pŕedevšim krajinná sféra, v níž se 
odehrává život. Zajimavým a v geologických vedách nut

ným vývojovým stupnčm je uplatňovaní nové se rozvíjejí

cích metodologických princípu. Mezi né patrí pŕedevšim 
systémové myslení se zkoumanými prvky a složkami. 
väzbami a štruktúrou, hierarchií a ŕídicími vlyvy i zpétnou 
väzbou, analýzou a syntézou a modelovaním i prognózou, 
.lestliže pro geografa je takový prístup nutností nejbližších 
dní. pak pro geology, kteŕi nechtéji zústat jen u nejužši 
specialisace. se stane podobný prístup potrebou nejbliž

ších let. 
Radan Kvet 


