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K posouzení by|a před|ožena disertační práce RNDr. Micha|a Semiana s názvem
,,Regiony v čase a prostoru: problém regionalizace,,. V sou|adu s vnitřním předpisem
Přírodovědecké faku|ty UK v Praze z roku 2oI5 má disertační práce formu souboru
vědeckých článků nebo kapito| v monografiích (pub|ikovaných, přijatých do tisku nebo
připravených pro tisk) opatřeného širším úvodem a závěrem. Spis obsahuje dvě části - první
je teoreticko-metodologický Vstup do prob|ematiky regionů a regiona|izace, druhá je
souborem osmi vědeckých č|ánků (resp. jeden rukopis), uveřejněných v odborných
časopisech.

Aktuálnost prob|ematiky disertační práce

Téma DP |ze považovat za aktuálnía pro rozvoj sociá|nígeografie v daném segmentu
za přínosné. Aktuá|nostítématu, jeho povahou a zařazením do systému geografických věd se
zabývá autor v úvodu komentáře, Zde naznačuje problémovost s Vymezováním a h|edání
místa v geografickém výzkum.

V úvodníčásti vytyčuje cíle práce, které vidív nás|edujících ob|astech:
1.) diskutovat různé přístupy k regionu a jeho vymezeníse speciá|ním zaměřením
na Paasiho koncept institucionalizace regionu;
2) prozkoumat možnost obecné představy o regionu;
3) definovat potenciá| regiona|izace na základě regioná|ní identity;
4) diskutovat roli měřítka a různých aktérů, aspekty, faktory a mechanismy V procesu
formování regioná|ních obrazů, tvořících obecnou představu o regionu;
5) ana|yzovat v|iv různých forem regionů a jejich obrazy na reprodukci obecné představy o
regionu.

Zvolené vědecké metody

V teoreticko-metodo|ogické části autor s|eduje proměny V ,,obsahu,, pojetí regionu,
který vychází zparadigmatu ,,novď. regioná|ní geografie. ,,NoVé,, dávám záměrně do
uvozovek, aby nedocháze|o k nedorozumění, že pojetí ,,staré,, regioná|ní geografie je tudíž
nutně zastara|é. Tady se asi spíše jedná o určitou modifikaci dosud existujících konceptů.
Jsou zde rovněž nastíněny současné aktuá|nízměny sociá|nígeografie, spočívajícív odvrácení
od studia spo|ečenských ,,makrostruktur,, a přik|onění se k ,,mikrosociá|ním,,
charakteristikám.

oceňuji autorův exkurz do české regioná|nígeografie, kde s|eduje utváření představ
o formování funkčních regionů, procesy jejich vymezení a hodnocení' Je zde i snaha o
naznačení možných využitích s|edovaných přístupů počínaje profesorem Korčákem a konče



konceptem Paasiho. Autorovi se podaři|o výstižně definovat některé zásadní termíny,
s kterými dá|e pracuje' K|íčovým je zde termín ,,regioná|ní identita,., který s|eduje v současné
odborné, zejména zahraniční |iteratuře a rozšiřuje diferencované podoby definic o v|astní
komentáře'

Metodická část (kapitola 4) se svým rozsahem může zdát v porovnání s ce|kovou
koncepcí práce proporčně méně zastoupena. Je tomu proto, že na metody odkazuje autor Ve
svých přiložených článcích, a|e i v předcházejících a nás|edujících kapito|ách. Nicméně se
v této kapito|e snaží přib|ížit v základních rysech některé metody a možnosti vymezování
regionů; nechybí snaha o zhodnocení jejich vhodnosti v konkrétních podmínkách'

Význam dosažených výs|edků

Poslední části spisu jsou věnovány tématickému zaměření výzkumu a charakteristice
prezentovaných pub|ikací. V této části je možné ve|mi dobře dok|adovat význam dosažených
výs|edků. Autor si p|ně uvědomuje odlišnosti předk|ádaných publikací. Proto h|edá spo|ečné
body a linie, vysvětluje jejich vzájemnou propojenost a podmíněnost jejich utváření. Řazení
č|ánků má |ogickou sktrukturu - nejsou tříděny chrono|ogicky, a|e tématicky' První dva
č|ánky obecnější povahy se zabývají otázkami formování uvedených specifických regionů a
možnostmi jejich vymezení. Následující tři odha|ují možnosti hledání územního tvaru
regionu v regioná|ním vědomía pos|ednítři se zabývají regioná|nímijmény.

Ce|ou předk|ádanou práci završuje oddí| - perspektivy výzkumu daného tématu.
Považujiji za ve|mi podnětnou, svědčící o širokém rozhledu autora'

Druhá část disertačního spisu obsahuje soubor 8 pub|ikací. Ty pokrývají široké
spektrum autora a vypovídají o jeho dlouhodobém odborném zaměření' obsahuje č|ánky
vydané v kva|itních českých i zahraničních časopisech od roku 201'2 po současnost.

Závěrečné zhodnocení disertační práce

Po obsahové stránce je disertační spis moderní, jeho formá|ní Úprava je odpovídající,
použité postupy jsou adekvátní řešené prob|ematice. Disertační práce ;e vypracována ve|mi
zodpovědně, v dostatečném rozsahu a respektuje pravid|a pro tvorbu prací tohoto typu.
Student prokázal tvůrčí schopnosti v dané ob|asti výzkumu a jeho práce sp!ňuje požadavky
standardně k|adené na disertační práce
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