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UNIVERZITA KARLOVA
Přírodovědecká fakulta   
Albertov 6, Praha 2 

Zápis 
 z 5. zasedání VRF dne 11. února 2021.  

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

Vzhledem k epidemické situaci a uvaleným restrikcím bylo nutné zasedání vědecké rady 
fakulty provést hybridní formou, kdy se většina účastníků zúčastnila online pomocí platformy 

ZOOM (zoom.us). 

Přítomni osobně: (bez titulů): Zima, Drbohlav, Faryad, Horák, Kostelecký, Krylov, Němec, 
Ouředníček, Žák 
Přítomni online: (bez titulů): Baldrián, Bilej, Cajthaml, Čepička, Dzúrová, Fatka, Fischer, 
Fojta, Gaš, Herben, Janský, Kotora, Langhammer, Martínková, Motyka, Pácha, Pergl, Petr, 
Přikryl, Vaněk, Vogel 
Omluveni: (bez titulů): Kočí, Obšil  
Hosté osobně: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (předseda komise) 
Hosté online: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. (oponentka habilitační práce), doc. Pavel 
Matějíček, Ph.D.(oponent habilitační práce) 

Z 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 30 členů. 
Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na jmenování RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc. 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. 

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Vliv geografických faktorů na sociální nerovnosti 
a volební chování‘‘ 

V úvodu se dr. Kostelecký zaměřil na zarámování vlastního výzkumu do obecnějších 
souvislostí v rámci konceptu sociálních a geografických nerovností v historickém 
kontextu.  Vysvětlil, jak mohou teoretické a metodologické přístupy sociální geografie přispět 
k poznání a porozumění lidského prožívání, chování a jednání. Za geografický kontext 
považuje dr. Kostelecký systém vzájemně provázaných lokálních, regionálních, národních i 
globálních faktorů, které ovlivňují jak život jedince, tak život teritoriálně definovaných 
lidských komunit. 

V další části habilitační přednášky se dr. Kostelecký soustředil na analytické 
hodnocení vybraných dimenzí sociálně prostorových nerovností. Závěrečná část byla 
zaměřena na vliv geografických faktorů na volební chování, byly představeny teorie hodnotící 
volební chování. Geografické aspekty podle habilitanta zdůrazňují prostorové nerovnosti ve 
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volebním chování. Metodicky je práce dr. Kosteleckého zaměřena na komparativní analýzu 
využívající různorodé statistické indikátory, kartografickou vizualizaci a syntézu získaných 
informací. Průvodním znakem přednášky bylo propojení teoretických konceptů s interpretací 
empirických výsledků různých typů voleb. Všechny výsledky byly získány v rámci týmové 
práce, některé i ve spolupráci s magisterskými studenty. 

Z formálního hlediska byla přednáška vhodně strukturována, prezentovaná 
srozumitelně, habilitant kultivovaným vystoupením prokázal vynikající schopnosti předání 
vědeckých poznatků, které mají nejen jasný vědecký přínos, ale též vysokou společenskou 
relevanci. 
 
Předseda habilitační komise prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. seznámil VRF 
s pedagogickou a publikační činností uchazeče a přednesl doporučující stanovisko komise 
v habilitačním řízení. Doc. Ouředníček informoval o průběhu předchozího jednání vědecké 
rady geografické sekce, která návrh jednohlasně doporučila (16-0-0). 
 
V diskusi vystoupili: doc. Krylov, prof. Zima, doc. Ouředníček, dr. Pergl, prof. Herben, doc. 
Martínková 
 
Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. 
 
Stav hlasování:  
Počet členů VR fakulty celkem 32 
Počet přítomných členů VR fakulty 30 
Počet kladných hlasů 28 
Počet záporných hlasů 0 
Počet neplatných hlasů 1 
Nehlasovalo: 1- člen VRF, dr. Kostelecký, o svém 

habilitačním řízení nehlasoval  
 
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Tomáše 
Kosteleckého, CSc. docentem pro obor Regionální a politická geografie byl postoupen 
rektorovi UK. 
 
 
Zapsala: Bc. Nicole Bradfordová   Schválil: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 


