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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 re dakč ní radě. 
K příležitosti výročí byl již dříve uve řej něn člá nek J. CHY TI LA (2004). Vědecký profil a se znam 
vě dec kých pu b li ka cí Ji ří ho GAIS LE RA vy šlých do roku 1994 uveřejnili ZUKAL & ZIMA (1994) 
v časopise Folia Zoologica.

Co tedy dodat k dokreslení osobnosti jubilanta, aniž bychom čtenáře otrávili přemírou re-
dun dant ní 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 
ne ná pad ným a skromným dojmem a teprve postupně přicházíme na to, jaké encyklopedické 
zna los ti nosí v hlavě a jakým korektním způsobem je dokáže uplatnit a prosadit. Tímto přístu-
pem k životu si vytvořil předpoklady pro to, aby se stal předním mezinárodním odborníkem 
v chiropterologii a jed ním ze zakladatelů výzkumu netopýrů u nás. V dlouholeté pe da go gic ké 
práci na Pří ro do vě dec ké fa kul tě v Brně, na vzdo ry tomu, že jeho pozice nebyla v dřívějších 
dobách snadná, svr cho va ně na pl nil to, co se očekává od uni ver sit ní ho profesora: za pů so bil 
na několik ge ne ra cí za čí na jí cích zoologů a vychoval řadu stu den tů, kteří nalezli v tomto 
obo ru celoživotní poslání a za-
měst ná ní. Jinými slovy, za lo žil 
vlast ní vě dec kou školu, což je 
po čin, kte rý není dopřán kaž dé-
mu, a je plně srov na tel ný s pů-
vodním pří no sem ba da tel ským. 
Jiří GAIS LER pů so bil po stup ně na 
různých vě dec kých a uni ver sit-
ních ústa vech a ně ko lik let také 
strávil v zahraničí, kde zejména 
pů so bil jako vy so ko škol ský uči-
tel. Je po zo ru hod né, že tepr ve 
v posledních letech se po dob ný 
běh ži vo ta stá vá obecně uzná va-
ným mo de lem pro úspěš ný růst 
vě dec kých pra cov ní ků.
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Jiří GAISLER neodchází na za slou že ný odpočinek, naopak nepolevuje ve své příznačné či no ro-
do s ti, pracuje na dokončení různých vědeckých děl a zahajuje projekty nové. Přejme mu k tomu 
i nadále hodně sil a zdraví.
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