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UNIVERZITA KARLOVA                          
Přírodovědecká fakulta                                                                                 
Albertov 6, Praha 2 
 
 
UKPRF/49556/2020 
      Zápis 

 z 5. zasedání VRF dne 13. února 2020   
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  
 
Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Čepička, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Fischer, 
Fojta, Gaš, Herben, Horák, Illnerová, Jánský, Kočí, Kotora, Kostelecký, Langhammer, 
Martínková, Mihaljevič, Motyka, Němec, Ouředníček, Pácha, Petr, Petrusek, Procházka, 
Šafanda, Vaněk, Vogel 
Omluveni: (bez titulů): Fatka, Pergl 
 
Z 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 30 členů.   
Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jmenování Mgr. Pavla Klapky, Ph.D. docentem v oboru Sociální geografie a regionální 
rozvoj: 
 
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: Prostorové interakce a jejich konceptualizace: problematika 
identifikace funkčních regionů byla obhájena.  
 
Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Prostorová neurčitost a její role v geografii: 
příklad funkčních regionálních systémů‘‘ 
 
V úvodu se habilitant zabýval konceptem neurčitosti v geografii a zarámováním vlastní práce 
do nové kvantitativní geografie. Přednášku rozdělil do tří tematických celků podle typů 
geografické neurčitosti. Prezentoval především empirické výsledky regionalizačních prací 
založené na dojížďce a migraci v rámci Česka. Výrazným znakem práce je ovšem využití 
těchto empirických výsledků pro ověření metodologických a teoretických přístupů. 
Generalizace výsledků práce byla průvodním znakem habilitační přednášky. V závěru 
přednášky se habilitant věnoval shrnutí výsledků práce ve třech typech geografické 
neurčitosti. Přednáška byla bohatě doprovázena kvalitními kartografickými výstupy, které 
jasně ilustrovaly podstatu výzkumné práce.  
Po přednášce následovala bohatá diskuze. Habilitant vhodně reagoval na všechny položené 
dotazy. Rovněž v ústním projevu prokázal velmi dobré pedagogické schopnosti. Celkové 
vyznění přednášky tedy jak po stránce odborné, tak pedagogické lze ohodnotit velmi 
pozitivně. 
 
Předseda habilitační komise, prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. seznámil VRF s pedagogickou 
a publikační činností uchazeče a přednesl doporučující stanovisko komise v habilitačním řízení. 
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Doc. Ouředníček informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady geografické sekce, 
která návrh jednohlasně doporučila (15-0-0). 
 
V diskusi vystoupili: prof. Zima, Ing. Motyka, prof. Illnerová, prof. Jánský, prof. Petrusek, 
doc. Ouředníček, prof. Procházka, prof. Kotora, prof. Gaš, Prof. Mihaljevič 
 
Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. 
 
Stav hlasování:  
Počet členů VR fakulty celkem 32 
Počet přítomných členů VR fakulty 30 
Počet hlasujících  30 
Počet kladných hlasů 29 
Počet záporných hlasů 0 
Počet neplatných hlasů 1 

 
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování Mgr. Pavla Klapky, Ph.D. 
docentem pro obor Sociální geografie a regionální rozvoj byl postoupen rektorovi UK. 
 
 
V Praze dne 13. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
Děkan 


