






sú vedcami označované za relevantně, a to, akym spósobom o praktických i teoretických 
otázkach vedci uvažujú, ale napokon aj lo, či vobec a do akej miery a v akej podobe sú 
myšlienky a teórie vytvorené v róznych geoi,>Tafickýcb kontextoch prijímané, resp. ako sú 
interpretované, či reinterpretované. V súvislosti s takto formulovanou otázkou navrhujem, aby 
sa habilitant v diskusii pokúsil podrobnejšie špecifikovať svoju odpoveď k záverom 
týkajúcich sa tretej skupiny publikovaných článkov. 

Závcr 

Práca dokumentuje viacrozmemosť odborného zauJmu habilitanta o problematiku 
geografického kontextu ovplyvňujúceho viaceré aspekty rudského správania, ktorý zahrna 
oielen teoreticko-metodologickú rovinu, ale aj praktické implementácie obsiahnuté v 
publikovaných príspevkoch. 

Jednotlivé príspevky spolu akcentujú nevyhnutnost' vytvárať integrované pohl'ady na 
l'udské aktivity v časopriestore založené na modemom chápaní geografických kontextov. 
Habilitačná práca dr. Kosteleckého potvrdzuje jeho dobrú orientáciu v otázkach spojených 
s viacerýnú uvedenými aspektmi a vel'mi dobrú schopnost' s uvedenou témou vedccky 
pracovat'. Práca dokazuje tiež i to, že u autora existujú j)redpoklady nad'alej vedecky a 
pedagogicky rozvíjať uvedenú problematiku, zverejňovat' jej výsledky v časopisoch a na 
vedeckých a odborných podujatiach medzinárodného významu, viesť výskumné tímy a 
organizovat' vedecké podujatia. Odporúčam predložený súbor prác prijať na obhajobu 
habilitačne:i práce a navrhnúť jeho autora podl'a zákona o vysokých školách na vymenovanie 
za docenta v odbore regionální a politická geografie. 
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