
VYJADRENI SKOLITELE

Jana Spilková
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STUDIE v BEHAVIonÁI,NÍ GEOGRAFII

RNDr. Janu Spilkovou znám od roku 1999,kdy v rámci jejího magisterského studia
sociální geograťre a regionálního rozvoje na PřF UK v Ptaze navštěvovala mé
přednášky a nikdy se nebála vyjádřit svůj názor. Již během hodin cvičení při přednášce
Dějiny sociální a regionální geografie projevovala lana Spilková zájem o behaviorální
přístupy v poválečné sociální geografii' Její zájem o behavioráIní geografii se dále
rozvíje|, když jsem vedl její magisterskou práci s názvem ,,Nový fenomén nákupní
centrum: behaviorální přístupy v praŽském kontextu.. (katedra sociální geografie a
regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 2002). Spilková podala o behaviorálním výzkumu
své magisterské práce zprávu v podobě odborného článku v Geografii - Sbomíku České
geograťrcké společnosti. Těmito výbornými výsledky své práce Spilková upozornila na
její schopnosti pustit se do řešení výzkumnýchotázektohoto specifického směru
moderní geografie, který byl v české geografii na okraji zájmu. Pokračování na PřF UK
v postgraduálním studiu sociální geografie bylo proto přirozeným vyústěním jejího úsilí
vykonávat samostatnou vědeckou práci.

V rámci postgraduálního studia posunula Jana Spilková své badatelské úsilí na vyšší
úroveň. Cást jejího doktorandského studia mohla proběhnoutv zahranlčí, Stážna
Universidad de Sevilla přispěla k hlubšímu studiu problematiky formování lokálních
institucionálních a sociálních sítí. Pobyt na katedře ekonomické a sociální geografie
Lunds Universitet umoŽnilkonzultace problematiky kontaktních systémů s vůdčími
představiteli tohoto typu výzkumu v celosvětové komunitě geografu. Pobyt na
Universiteit Groningen poskytnul příleŽitosti pro diskuse o tvorbě a statistickém
zpracování prostorových percepcí a map. Konečně pob)'t na University College Dublin
dal Janě Spilkové možnost dále se seznámit s přístupy současné behaviorální geografie
v širším kontextu kvalitativních přístupů. Jana Spilková se během doktorandského
studia zúčastnila Ťady zahraničních konťerencí. V této souvislosti bych zmíniljejí
dtiležité vystoupení na konferenci ,,The Inaugural Nordic Geographers Meeting..
v květnu 2005, pořádané katedrou ekonomické a sociální geograťte Univerzity v Lundu,
kde prezentovala výsledky svého výzkumu prostorové peÍcepce zahraničních investorů
v České republíce. Dále bylo významné úsilí Jany Spilkové uspět v podpoře svého
výzkumu v podobě grantů. Třikrát v jedné řadě obdržela podporu z GAUK' Tyto
úspěchy svědčí o jejích výborných schopnostech si svoji výzkumnou práci dobře
rozvrhnou a otganizovat. Také je nutné poznamenat , že na základě těchto jejích
výsledků, schopností a tématického zaměření výzkumu bylo možné Spilkovou zaŤadit
do základního badatelského týmu současného výzkumného záměru geografické sekce
PřF UK v Ptaze. Dvě výzkumné práce Jany Spilkové byly publikovány v Geografii -

Sborníku české geografické společnosti, další dvě v ang|ičtině jsou v recenzním Ťízení
v zabtaničí fiedna vevýznamném impaktovaném ěasopise). Týo výstupy ďok|ádaji'že
Jana Spilková již v rámci doktorandského studia na geograÍické sekci PřF UK
rca|izov ala mimořádnou vědeckou činno st s mezinárodním ro změrem'
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Její výzkumné úsilí arcvněžjejí doktorskou disertaci charakterizýevyváŽená snaha
překlenout obvyklý metodologický rozkol v sociální geografii, tj. rozkol mezi
kvantitativními a kvalitativními metodami výzkumu. Toto úsilí je také reflektováno
v jejím zapojeni do v;forky. Spilková je zapojena jíŽ celou řádu let do výuky
statistických metod. Také přednáší samostatnou výběrovou přednášku Behaviorální
geograťre a části v přednáškách Geografie služeb a Dějiny sociální a regionální
geografie. Rovněž vede několik bakalářských prací a hraje významnou roli při vedení
prací magisterských.

Ve své disertační práci se Jana Spilková vyslovuje k otázkám teorie v rámci sociální
geografie. Její znalost relevantní odbomé literatury v angličtině a španělštině je
pozoruhodná. Je významné, že jako školitel jsem jí nemusel připomínat, Že se

doktorská práce má snažít přispívat i v této obtížné, teoreticky zaměřené rovině
badatelského úsilí. Závěrem chci vyslovit ze své pozice školitele názor, že pŤed|ožená
pilotní studie v behavioráIni geografii překračuje běžně kladené nároky na doktorské
studium na geografické sekci PřF UK v Ptaze. Proto doktorskou disertaci Jany Spilkové
jednoznačně doporučuj i k obhajobě.
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