V září se do našeho týmu na katedře zapojil nový kolega, dr. Gustav Novotný. Následujícím
rozhovorem si dovolujeme představit dr. Novotného našim studentům a kolegům z katedry i mimo ni.

Gustave, jsi dalším členem katedry, který není místním absolventem, a proto jsi pro většinu
studentů a možná i kolegů zcela novou postavou ústecké geografie. Můžeš se na úvod sám
odborně i osobnostně představit?
Pocházím z Brna, kde jsem i později studoval na Masarykově univerzitě. Zabývám se hlavně politickou
a kulturní geografií, v současnosti především geografií náboženství. Zajímají mě myšlenky, aktivity a
představy mladých věřících. Ono se občas říká, že náboženství v Česku skoro vymizelo, že lidé mezi
dvacítkou a třicítkou mají úplně jiné starosti… Ale ono je to často úplně naopak. Mladí lidé, nejen
věřící, duchovno dost řeší. Potkávám tak spoustu zajímavých lidí a zároveň díky nim rozvíjím svůj
výzkum.
Pokud jde o moje zájmy, tak rád sportuji, mám rád zejména tenis a badminton. Také mám hodně rád
fotbal, jako většina geografů i cestování, poznávání nových míst… Mám rád britskou kulturu,
především Londýn, Sherlocka Holmese nebo Arsenal.

Který novodobý Sherlock Holmes je lepší: Robert Downey jr., nebo Benedict Cumberbatch? :-)
Downey nebyl špatný, ale Cumberbatch je úplně vynikající! Já osobně mám nejradši původní Doylovu
předlohu, ale seriálová verze s Benedictem Cumberbatchem byla první, která se knížkám přiblížila
nebo dokonce místy vyrovnala.

Téma tvé diplomové práce zní téměř exoticky. Jak se student geografie v Česku dostane
k problematice Uzbekistánu? Jak se vůbec díváš na význam regionální geografie světa
v současném vysokoškolském kurikulu? Přeci jen, současný trend poněkud regionální geografii
obchází a klade stále větší důraz na metodologii a na složkové disciplíny. Je to podle Tebe
správná cesta?

Téma diplomky jsme vymysleli ve spolupráci s neziskovkou NaZemi, která s Masarykovou univerzitou
v Brně spolupracuje. V NaZemi jsem pak byl i na stáži, pomohli mi sehnat některé materiály k tématu.
Regionální geografie je svým způsobem pořád důležitá, vždyť je to často ten hlavní důvod, proč
středoškolák jde studovat Geografii na univerzitu! Lidé mají rádi atlasy, mapy, cestopisy… A regionální
problémy, jako jsou problémy s vodou v Uzbekistánu, můžou pomoct porozumění složitým otázkám i
v jiných částech světa.

Co bylo pro Tebe samotného nejzajímavějším zjištěním v rámci výzkumu k diplomové práci?
Třeba to, že je potřeba přemýšlet víc kriticky a budovat si vlastní názor. Neziskovky hodně tepají do
uzbecké vlády mj. kvůli nucené práci uzbeckého obyvatelstva, jenže samy mají převzaté nebo neúplné
zdroje. Zástupci firem a někteří politici zase vidí především ekonomický profit. Člověk se může
přiklánět na tu či onu stranu, ale je potřeba nejdřív znát argumenty obou stran. Pokud jde
o Uzbekistán, tak jsem se utvrdil v tom, že jde o zemi s velkým kulturním a ekonomickým potenciálem.
V minulosti se objevili asijští a různí další ekonomičtí tygři, v blízké budoucnosti to může být klidně
Uzbekistán.

Vím, že kromě geografie jsi studoval též Španělský jazyk (čímž mimochodem dále rozšiřuješ
jazykové portfolio katedry) a ve Španělsku jsi také strávil delší čas na stáži. V médiích se nyní
zvýšenou měrou referuje o separatistických tendencích v Katalánsku. Jsou podle Tebe tyto
snahy legitimní? A čím podle Tebe může geograf konkrétně přispět k jejich lepšímu
pochopení?
Tak to je otázka pro mě jako ušitá. Dlouhodobě mě to zajímá, napsal jsem o tom i dva články. Žil jsem
v Madridu a nějakou dobu i v Katalánsku, takže bys možná řekl, že to vidím tak půl na půl. Mám na to
ale dost vyhraněný názor. Ty snahy legitimní nejsou. Resp. nepovolené referendum by mělo být bráno
jen jako jakási anketa, která mimochodem nikdy nevyzněla ve prospěch separatistů. Vezmi si, že
k poslednímu referendu přišlo jen 40 % voličů, a z toho ne všichni se vyjádřili pro nezávislost. Z vlastní
zkušenosti dobře vím, že separatisté jsou v menšině, někteří arogantní katalánští politici slibují
voličům nesplnitelné. Mluví o tom, jak Madrid zneužívá katalánského bohatství. Jenže samo
Katalánsko má velké vlastní problémy (zadlužení, imigrace… atd.). Státy Evropy neplánují případnou
nezávislost uznat – a Katalánsko by tak zůstalo hodně odříznuté.

Není to trochu i tak, že současná pozice Katalánska velmi profituje z dřívější investiční politiky
(např. výrazné spojení s jihem Francie), ale to se těžko připouští, a proto se někteří Katalánci
tváří jako by to byl jejich nezávislý úspěch, zatímco je teď zbytek Španělska stahuje dolů?
Nebo je ta svébytnost skutečně složitější a kulturní argumenty jsou opravdu podstatné
(a nejen zastírající ekonomické motivy)?
Může být, je to jeden z faktorů. Pokud jde o kulturní rozdíly, určité odlišnosti existují, ale nejde o nic,
co by mělo budit až takové emoce. Španělsko je velmi svobodný stát a, mimochodem, každý region
má svoji vlastní autonomní vládu. Ono vlastně Katalánsko především kvůli Frankově diktatuře skoro
úplně splynulo se Španělskem a teprve výrazné jazykové a další reformy v 80. a 90. letech minulého
století nastartovaly současný nacionalizmus u části Katalánců. Jde také o to, že katalánská vláda
výrazně investovala do tohoto „růstu nacionalizmu“, zavedla povinnou výuku „zapomenuté“
katalánštiny do škol, velkými částkami propaguje vykonstruovanou katalánskou identitu. Potíž je, že
lídři katalánské regionální vlády v nedávné době byli a jsou vesměs nacionalisté, kteří v části
společnosti rozdmýchávají zbytečnou nenávist vůči Španělsku. Mladí Katalánci většinou nějaké
španělsko-katalánské spory neřeší, ve volném čase mluví španělsky, cestují po světě a diví se, co
někteří lidi v Katalánsku vydávají za názory všech Katalánců.

Naposledy...

• jakou knihu jsi naposledy četl?
Mám rozečtenou knihu o putování po Brazílii od Pavly Jazairiové.
• jakou hudbu jsi naposledy poslouchal?
Nejradši mám metal, konkrétně power metal. Nedávno jsem třeba objevil norskou black metalovou
kapelu Emperor. O něco tvrdší, ale pořád dobrá muzika.
• jsme geografové - takže jaké místo Tě naposledy zaujalo?
Ústí nad Labem! A jinak třeba Irsko, kde jsem pobýval v dubnu.
• a pak jedna srdeční - kvalitativní, nebo kvantitativní metody?
Rozhodně kvali! Ale samozřejmě uznávám i kvanti metody, jen se to nesmí s tou statistikou příliš
přehánět…

Gustave, děkuji za rozhovor a přeji Ti, ať objevíš další pěkná místa na Ústecku a ať Tě práce na
ústecké katedře naplňuje radostí.
(rozhovor vedl Pavel Raška)

