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UNIVERZITA KARLOVA                          
Přírodovědecká fakulta                                                                                 
Albertov 6, Praha 2 
 
UKPRF/290396/2019 
 
      Výpis 

 z 1. zasedání VRF dne 10. října 2019   
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  
 
Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Drbohlav, Dzúrová, Fatka, Faryad, Fischer, 
Fojta, Gaš, Herben, Horák, Illnerová, Kostelecký, Kotora, Langhammer, Martínková, Motyka, 
Němec, Ouředníček, Pácha, Petr, Petrusek, Procházka  
Omluveni: (bez titulů): Čepička, Janský, Kočí, Mihaljevič, Pergl, Rieder, Šafanda, Vaněk 
Hosté: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (předsedkyně habilitačního řízení),  prof. Dušan 
Drbohlav, CSc. (předseda komise habilitačního řízení), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
(předseda komise habilitačního řízení 
 
Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 24 členů.   
Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jmenování RNDr. Tomáše Havlíčka, Ph.D. docentem v oboru Regionální a politická 
geografie 

Proděkan geografické sekce doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. krátce představil uchazeče 
a seznámil VRF se složením habilitační komise a s oponenty habilitační práce. 
 
Habilitační práce: Religiózní krajina Česka jako součást širších kulturněgeografických 
procesů byla obhájena. 
 

  
Uchazeč uvedl přednášku přehledem vývoje disciplíny geografie náboženství v období po 
druhé světové válce až k tzv. nové geografii náboženství, představil hlavní teoretické 
koncepty a ukotvení terminologie. Dále diskutoval hlavní výzkumná témata a metodologické 
přístupy současné geografie náboženství a návazně i vlastní metodické uchopení tématu, které 
je široce rozkročeno od statistických a kartografických přístupů po kvalitativní výzkum. 
Specificky se věnoval transformaci české společnosti v posledních třiceti letech, představil 
vývojové trendy prostorových vzorců religiozity na území Česka od roku 1921, během období 
komunistického režimu a současné hybné síly proměn religiózní krajiny. V závěru se věnoval 
příkladům proměn sakrální krajiny na mikroúrovni sledování. 
 
Uchazeč přednášel velmi poutavě a srozumitelně a prokázal vynikající pedagogické 
schopnosti. Pro ilustraci výsledků výzkumu vhodně využil zejména kartografické prezentace 
vlastní práce z Atlasu náboženství Česka. Přednáška byla navštívena řadou hostů a vzbudila 
širokou diskusi. Habilitant fundovaně zodpověděl všechny otázky z pléna a prokázal široký 
mezioborový přesah výzkumného zaměření. 
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Zastupující předseda habilitační komise prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. seznámil VRF 
s pedagogickou a publikační činností uchazeče a přednesl doporučující stanovisko habilitační 
komise. Doc. Ouředníček informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady chemické 
sekce, která návrh jednohlasně doporučila (16-0-0). 
 
V diskusi vystoupili: prof. Zima, prof. Fischer, prof. Cajthaml, prof. Herben, prof. Procházka, 
prof. Faryad, prof. Petrusek, prof. Fatka 
 
Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. 
 
 
Stav hlasování:  
Počet členů VR fakulty celkem 32 
Počet přítomných členů VR fakulty 24 
Počet kladných hlasů 20 
Počet záporných hlasů 0 
Počet neplatných hlasů 4 

 
 
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Tomáše 
Havlíčka, Ph.D. docentem pro obor Regionální a politická geografie byl postoupen rektorovi 
UK. 
 
 
V Praze dne 10.10.2019 
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
Děkan 


