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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU  
 
Doc. Šprincová pochází z Olomouce, kde také absolvovala reálné gymnázium. 

Po skončení druhé světové války vystudovala a graduovala na právnické fakultě br-
něnské univerzity. Po ukončení vysokoškolských studií pracovala jako asistentka  
v Ústavu pro studium plánování Univerzity Palackého v Olomouci. Je třeba dodat, 
že od roku 1945 se podílela jako jednatelka Akčního výboru vysokoškolského stu-
dentstva na přípravných akcích, které vedly k obnovení olomoucké univerzity.  

Interní aspirantská studia už v ekonomické geografii vykonala pod vedením 
prof. dr. M. Blažka na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1959 úspěšně ob-
hajuje svoji kandidátskou disertaci na téma „Hospodářská geografie severní Moravy 
a severozápadního Slezska“. V tomtéž roce začala přednášet na katedře geografie 
přírodovědecké fakulty v Olomouci. V roce 1966 se dr. Stanislava Šprincová habili-
tuje prací „Geografie cestovního ruchu (na příkladu rekreační oblasti Jeseníků)“  
a získává vědeckopedagogickou hodnost docenta ekonomické geografie.  

Ve své pedagogické práci se jubilantka věnovala zejména přednáškám a cviče-
ním z obecné socioekonomické geografie. Vychovala dlouhou řadu geografů – uči-
telů i odborných pracovníků. Vedla desítky diplomových i dalších studentských pra-
cí. Doc. Šprincová též působila i jako oponentka při kandidátských obhajobách na 
jiných vysokých školách. 

Vědeckovýzkumná práce doc. Šprincové byla zaměřena zvláště na geografii ces-
tovního ruchu a rekreace. Patří mezi první autory v bývalém Československu, kteří 
se touto problematikou v poválečném období začali zabývat. O pracovitosti jubilant-
ky svědčí i bibliografie publikovaných prací, která čítá na 130 položek. 

Doc. dr. S. Šprincová uskutečnila řadu zahraničních cest. Absolvovala studijní 
pobyt ve Francii na univerzitě v Aix-en-Provence v Centre des études du tourisme. 
O výsledcích svých prací referovala na mezinárodních kongresech v Londýně, Mon-
trealu, Moskvě, Tokiu, Paříži a na regionální konferenci v Budapešti. Z její iniciati-
vy vznikla v r. 1972 pracovní skupina pro geografii cestovního ruchu při Meziná-
rodní geografické unii (IGU). Tato skupina byla od roku 1980 komisí a doc. Šprin-
cová se významně podílela na její činnosti. Přitom mohla uplatňovat své znalosti 
světových jazyků. 

Stanislava Šprincová patřila mezi autory, kteří začali u nás prosazovat prostoro-
vé projevy cestovního ruchu do systému geografických věd. Jako první vypracová-
vala terminologii pro tento obor, ta posloužila jako základ pro oficiální rajonizaci 
cestovního ruchu v Československu, vydanou v 60. letech Státním ústavem pro rajo-
nové plánování v Praze. Některé publikace Stanislavy Šprincové jsou hodnoceny 
jako průkopnické a dodnes jsou v geografických pracích citovány. 

Podle ustanovení vysokoškolského zákona odešla Stanislava Šprincová v r. 1989 
do důchodu. O dění v geografickém světě však neztratila zájem, zůstává členkou 



České geografické společnosti a sleduje a zůstává v kontaktu s katedrou geografie  
i Univerzitou Palackého. 

Za dlouholetou obětavou pedagogickou a výchovnou práci mezi studenty, za vý-
sledky vědeckovýzkumné činnosti a reprezentaci přírodovědecké fakulty u nás  
i v zahraničí získala stříbrnou medaili UP a řadu ocenění. U příležitosti oslav 50. 
výročí přírodovědecké fakulty jí byla udělena na slavnostním zasedání pamětní me-
daile rektorky UP. Při příležitosti jubileí obnovy univerzity získala též několikrát 
čestná uznání za aktivní účast při úsilí studentů v roce 1945 za obnovu olomouckého 
vysokého učení. 

Při příležitosti významného životního jubilea doc. Šprincové byl katedrou geo-
grafie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádán jedno-
denní seminář. Bylo pro nás velkou ctí, že pozvání přijali i další významné osobnosti 
geografické obce. Především se jednalo o prof. RNDr. Václava Gardavského, DrSc., 
dlouholetou vůdčí osobnost v oboru geografie rekreace a cestovního ruchu, dále  
o prof. RNDr. Miroslava Havrlanta, CSc., prof. Zdeňka Hoffmanna a milého, dnes 
už zahraničního hosta, paní doc. Eriku Otrubovou z Bratislavy. Velmi krásný dopis, 
spíše vyznání oboru, zaslala i další dlouholetá kolegyně paní doc. Šprincové ze Slo-
venska, dr. Gabriela Škvarčeková. 

V rámci úvodního bloku referátů hodnotících vývoj geografie cestovního ruchu 
a rekreace promluvil prof. RNDr. Václav Gardavský, DrSc. Zdůraznil velký přínos 
jubilantky při kladení základů disciplíny, zejména zavádění české terminologie  
a vůbec teoretické základny disciplíny. Velmi také ocenil činnost doc. Šprincové na 
mezinárodním poli. Často spolupracovali a navštěvovali mezinárodní konference  
a kongresy, na kterých prezentovali československou geografii. Prof. Gardavský 
ocenil také kouzlo její osobnosti, která v převážně mužském vědeckém světě před-
stavovala vždy i šarmantní a důstojnou vědeckou partnerku. Osobní vzpomínku také 
připojil prof. Zdeněk Hoffmann, kolega paní docentky Šprincové z postgraduálního 
studia u prof. Blažka. 

 
 

Pavel Ptáček, Miloš Fňukal 
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