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70 let Jiřího Gaislera
70 years of Jiří Gaisler

Jan ZIMA
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno

Prof. RNDr. Jiří GAISLER, DrSc., v roce 2004 oslavil 70. narozeniny a toto jubileum jednoho
z průkopníků a vůdčích osobností výzkumu savců v České republice jistě zaslouží pozornosti,
mimo jiné také proto, že od počátku existence časopisu Lynx pracoval v jeho redakční radě.
K příležitosti výročí byl již dříve uveřejněn článek J. CHYTILA (2004). Vědecký proﬁl a seznam
vědeckých publikací Jiřího GAISLERA vyšlých do roku 1994 uveřejnili ZUKAL & ZIMA (1994)
v časopise Folia Zoologica.
Co tedy dodat k dokreslení osobnosti jubilanta, aniž bychom čtenáře otrávili přemírou redundantní informace? Zůstanu stručný, neboť Jiřího znám již téměř 30 let a vím, že on sám
podobná výročí prožívá věcně a střízlivě. To je ostatně Jiříkův příznačný povahový rys – je
člověkem uměřeným a ukázněným, s neobvyklou mírou systematičnosti a cílevědomosti
ve vědecké práci i jakékoliv další činnosti. Jiří GAISLER proto působí vždy na první pohled
nenápadným a skromným dojmem a teprve postupně přicházíme na to, jaké encyklopedické
znalosti nosí v hlavě a jakým korektním způsobem je dokáže uplatnit a prosadit. Tímto přístupem k životu si vytvořil předpoklady pro to, aby se stal předním mezinárodním odborníkem
v chiropterologii a jedním ze zakladatelů výzkumu netopýrů u nás. V dlouholeté pedagogické
práci na Přírodovědecké fakultě v Brně, navzdory tomu, že jeho pozice nebyla v dřívějších
dobách snadná, svrchovaně naplnil to, co se očekává od universitního profesora: zapůsobil
na několik generací začínajících zoologů a vychoval řadu studentů, kteří nalezli v tomto
oboru celoživotní poslání a zaměstnání. Jinými slovy, založil
vlastní vědeckou školu, což je
počin, který není dopřán každému, a je plně srovnatelný s původním přínosem badatelským.
Jiří GAISLER působil postupně na
různých vědeckých a universitních ústavech a několik let také
strávil v zahraničí, kde zejména
působil jako vysokoškolský učitel. Je pozoruhodné, že teprve
v posledních letech se podobný
běh života stává obecně uznávaným modelem pro úspěšný růst
vědeckých pracovníků.
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Jiří GAISLER neodchází na zasloužený odpočinek, naopak nepolevuje ve své příznačné činorodosti, pracuje na dokončení různých vědeckých děl a zahajuje projekty nové. Přejme mu k tomu
i nadále hodně sil a zdraví.
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