






bol zistený výrazný nesúlad v súvislosti s ich vnútornou integritou a vonkajšou 
uzavretosťou. 
V poslednej piatej kapitole habilitant diskutuje k otázkam funkčnej regionálnej 
taxonómie a súčasnej geografie. Správne zdórazňuje, že súčasný stav a úlohy 
funkčnej regionálnej taxonómie v geografických výskumoch sú ovplyvnené tromi 
navzájem prepojenými faktormi, společenským dopytom, technickým pokrokem 
v oblasti výpočtovej techniky a geografických informačných systémov a zmenou 
geografického myslenia v súvislosti s renesanciou kvantitatívnej geografie. 
Autor výstižne zdórazňuje, že nový kontext geografických výskumov, nové témy 
geografického výskumu, nové možnosti v oblasti výpočtovej techniky, rozširujúca 
sa požiadavka na akceptovanie "big data" a rad ďalších skutočností, kladú na 
súčasnú funkčnú regionálnu taxonómiu, na jednej strane vysoké nároky, na 
druhej strane zvýrazňujú jej význam vo výskume sociálnych systémov. Je zrejmé, 
že pozorujeme určitú renesanciu kvantitatívnej geografie. Aby nevyznievalo toto 
konštatovanie príliš jednostranne, teda len zo strany kvantitatívnych geografov, 
moha/ habilitant aspoň stručne diskutovať s niektorými novšími prácami 
zaoberajúcimi sa vývojom geografického myslenia (Holt-Jensen 2009, Cresswe/1 
2013, Daněk 2013, Matlovič, Matlovičová 2015 a iné). 

Výskum Mgr. Pavla Klapku, Ph.O. sa vymyká tradičnému profilu výskumníka 
v českej, prípadne česko-slovenskej geografickej komunity. Všetky práce Mgr. Pavla 
Klapku, Ph.O. sú unikátne zvoleným metodickým prístupom a metódami, čo svedčí 
o jeho výborných teoretických poznatkoch a vynikajúcich analytických schopnostiach.
Výskumné témy sa snaží spracovať adekvátnymi metódami, čo mu umožňuje získat'
relevantné a originálne poznatky na skúmané problémy. Jeho prácam nechýba
hlbšie teoretické pozadie, jeho výskum je podopretý širokým záberom literatúry.
Ocenit' treba aj fakt, čo priložené vedecké práce ukazujú, že autor neskíza do
nepodložených záverov a špekulácií.

Záver: 

Na základe preštudovania predloženej habilitačnej práce konštatujem, že napriek 
niektorým malým pripomienkam uvedeným vyššie, práca spÍňa nároky na habilitačnú 
prácu, je dókazom vedecko-výskumného a pedagogického potenciálu habilitanta. 
Habilitačnú prácu odporúčam prijat' a po úspešnom habilitačnom konaní udeliť Mgr. 
Pavlovi Klapkovi, Ph.O. vedecko-pedagogickú hodnost' ,,docent" v odbore Sociálna 
geografia a regionálny rozvoj. 

V Bratislave, 15.4.2019 
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