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Věc: školitelský posudek 

V Praze, 8. listopadu 2007 

v 

Mgr. Pavel Hájek započal prezenční doktorské studium 1. 10. 2001 s tématem "Ceská 
krajina v období komunismu". Problematice kulturní krajiny se intenzivně věnoval již 
v průběhu magisterského studia, kdy například organizoval a vedl semináře a exkurze 

v 

zaměřené na historický vývoj krajiny Ceských zemí. Tento zájem a znalosti pak uplatnil v 
diplomové práci, kde se zabýval českou barokní krajinou, se specifickým zaměřenÍ1n na 
město Jičín a okolí. Diplomová práce byla hodnocena výborně a doporučena k publikování. 
Po drobných úpravách ji autor v roce 2003 knižně publikoval. 

V průběhu doktorského studia se mgr. Pavel Hájek, kromě plnění předepsaných studijních 
povinností, zaměřil na možnosti interdisciplinárního přístupu ke studiu krajiny 
v souvislostech přírody, umělého prostředí a člověka jakožto jejího tvůrce a obyvatele. 
Ustavil mezioborovou skupinu badatelů - archeologů, přírodovědců, ulněnovědců a 
kulturologů, a jako editor i autor se podílel na tvorbě kolektivních knižních publikací. Ty 
považuji za kvalitní základ pro rozvoj jednoho ze směrů kulturologie, která byla původně 
jako interdisciplinární obor koncipována. Uvedeným tématům se doktorand věnoval rovněž 

při vedení seminářů na oboru kulturologie a v rámci přednášek pro veřejnost i na jiných 
fakultách UK. 

Od 1. 10. 2001 do 4. 10.2004 byl Pavel Hájek studentem prezenčního doktorského studia, 
poté přestoupil do studia kombinovaného. Povinnosti individuálního studijního plánu splnil 
v následujících termínech: 

filozofie: 28. 11.2002 
teorie kultury: 23. 4. 2003 
oborová zkouška - specializace: 23. 4. 2003 
jazyk - angličtina: 3.7.2007 
veřejná přednáška: 25. 6. 2007 
státní doktorská zkouška: 29. 10.2007 

Jako školitelka konstatuji splnění všech předepsaných studijních povinností na úrovni 
odpovídající kritériím doktorského studia. Zároveň konstatuji, že Pavel Hájek prokázal jak 
v průběhu magisterského studia, tak svými aktivitami v období studia doktorského, že lná 
všechny předpoklady pro úspěšné působení na akademické půdě a měl by být pro tuto práci 
získán. 

Disertační práci, ve které doktorand své znalosti i schopnosti osobitého kreativního 
zpracování odborných témat využil pro napsání originální, promyšlené a logicky sevřené 

studie české krajiny v období komunismu, to znamená v období, které dosud seriózně 

zpracováno nebylo, doporučuji jednoznačně k obhajobě. '~/"\ ,f' 
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PhDr. Jitka Ortová, CSc. 
školitelka 


