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Průběh obhajoby: Komisi jmenované děkanem fakulty byly předány, podle platných
předpisů, všechny podklady nezbytné k zahájení obhajoby na jejím
veřejném zasedání, kterého se účastnilo všech 7 členů komise (5
členů komise prezenčně, 2 členové on-line formou).
Předseda komise, doc. Chromý, zahájil obhajobu v 9:00 hodin,
představil komisi a požádal školitele, dr. Tomeše, o představení
doktoranda – Mgr. Martina Lepiče. Dr. Tomeš ve svém vystoupení
pozitivně zhodnotil práci doktoranda v průběhu studia, ocenil jeho
publikační výstupy a přednesl posudek školitele. Mgr. Lepič
následně seznámil přítomné s hlavními tezemi své disertační práce:
„Nestacionarita konstrukce národu v současné Evropě:
Časoprostorová diferenciace v podpoře a vlivu faktorů regionálního
nacionalismu v Katalánsku“.
Protože oba posudky byly uchazeči předem k dispozici v plném
znění, vyzval předseda komise oba oponenty, doc. Kopečka a doc.
Havlíčka, o přednesení hlavních závěrů oponentských posudků a
položení doplňujících dotazů. Oponenti vyjádřili spokojenost s
vystoupením uchazeče a s jeho odpověďmi.
Následovala diskuse. Nejprve byli vyzváni k položení dotazů členové
komise, poté proběhla otevřená veřejná rozprava. Byly položeny tyto
dotazy (prof. Sýkora, prof. Blažek, doc. Novotný, doc. Kostelecký,
dr. Tomeš): Vysvětlete prostorovou variabilitu výsledků. Je etnická
diferenciace propojená se socioekonomickou (projevila se ve
výsledcích recese z let 2008–2012)? Vysvětlete pojem interetnický
kontakt. Jak dalece je regionální nacionalismus konstruován v
lokalitách? V práci byla využita data agregátní a individuální
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povahy. Ze kterých zdrojů doktorand čerpal individuální data?
Pokuste se generalizovat dosažené výsledky výzkumu. Diskutujte
výsledky výzkumu ve vztahu k hlavním teoriím nacionalismu.
Roztříštěnost konceptů by vyžadovala učinit pokus o novou syntézu
poznatků v daném problému. Které koncepty jsou v práci převzaté a
které jsou autorské? Jak probíhal terénní (observační) výzkum?
Můžete okomentovat kartografickou vizualizaci výsledků a to s
ohledem na tematiku polarizace prostoru.
Doktorand veškeré dotazy zodpověděl. Jak při prezentaci práce, tak
při zodpovídání dotazů doktorand prokázal hluboký vhled do
výzkumného problému, široký rozhled zejména v zahraniční
literatuře a vědeckou erudici.
Následovalo uzavřené jednání komise a hlasování. Komise hodnotila
obhajobu práce jako vysoce nadstandardní, ocenila doktorandův
kultivovaný projev. Komise doporučila doktorandovi v další kariéře
prohloubit dovednost významově rozlišovat, zobecňovat výsledky a
v rámci výuky přizpůsobit odborné vyjadřování schopnostem
studentů. Poté předseda komise veřejně vyhlásil výsledek hlasování
(kladných hlasů 7, záporných hlasů 0) a doporučení komise udělit
uchazeči titul Ph.D. Komise ocenila kvalitní průběh obhajoby,
zvolenou publikační strategii i aplikaci různých kvalitativních i
kvantitativních přístupů uchazeče při řešení práce a jeho širokou
odbornou angažovanost pro obor Regionální a politická geografie.
Komise navrhla studenta, resp. jeho disertaci k ocenění. Zasedání
komise skončilo v 10:30 hodin.
Pavel Chromý – předseda komise
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