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Výpis 

 z 9. zasedání VRF dne 14. června 2018   

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  

 

Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Čepička, Drbohlav, Dzúrová, Fatka, Faryad, 

Fischer, Gaš, Herben, Horák, Illnerová, Kostelecký, Kotora, Langhammer, Martínková, 

Němec, Ouředníček, Pácha, Pergl, Petr, Procházka, Šafanda,  

Omluveni: (bez titulů): Fojta, Janský, Kočí, Mihaljevič, Motyka, Petrusek, Rieder, Vaněk 

Hosté: Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (předseda habilitační komise) 

 

Ze 32 členů Vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 24 členů.   

Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  

 

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

Návrh na jmenování RNDr. Dany Řezníčkové, Ph.D. docentkou v oboru Sociální geografie 

a regionální rozvoj 

Proděkan geografické sekce doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. krátce představil 

uchazečku a seznámil VRF se složením habilitační komise a s oponenty habilitační práce. 

 

Habilitační práce: Geografické kurikulum: zamýšlená, realizovaná a dosažená podoba 

byla obhájena. 

 

Uchazečka přednesla přednášku s názvem „Geografické kurikulum: zamýšlená, 

realizovaná a dosažená podoba“. 
 

Dr. Řezníčková v úvodu prezentovala teoretickou bázi svého výzkumu, která vychází 

z víceúrovňového modelu geografického kurikula a interdisciplinárního přístupu. Definovala 

důležité pojmy, přičemž zdůraznila obsahovou i procesuální stránku výzkumu. V orientaci svého 

přístupu dala největší váhu na zodpovězení základní otázky: Proč? Při přednášce využila dva 

příklady z bohaté kolekce projektů výzkumného týmu: pracovní list pro výuku na druhém stupni 

základních škol a certifikovanou metodiku Koncepce geografického vzdělávání. V závěrečné 

části přednášky prezentovala výsledky mezinárodního výzkumu.  

Habilitační přednáška byla přehledně strukturovaná v kontextu využitého schématu 

přednášky. Habilitantka vhodně využila mnohaleté zkušenosti z empirického výzkumu a 

prokázala schopnost kritického hodnocení. Důležitým aspektem, který prolínal celou habilitační 

přednáškou, byla její zkušenost s koordinací práce v různých institucionálních strukturách na 

národní úrovni. Přednáška byla podána kultivovaným jazykem, s výbornou formální úrovní.  
 

Předseda habilitační komise prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. seznámil VRF s pedagogickou a 

publikační činností uchazečky a přednesl doporučující stanovisko habilitační komise. Doc. 

Ouředníček informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady geografické sekce, která 

návrh jednohlasně doporučila (13-0-0). 
 



V diskusi vystoupili: prof. Petr, doc. Čepička, prof. Procházka, prof. Langhammer, prof. Zima 

 

Dotazy uchazečka uspokojivě zodpověděla. 

 

Stav hlasování:  

Počet členů VR fakulty celkem 32 

Počet přítomných členů VR fakulty 24 

Počet kladných hlasů 21 

Počet záporných hlasů 1 

Počet neplatných hlasů 2 

 

Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Dany Řezníčkové, 

Ph.D. docentkou pro obor Sociální geografie a regionální rozvoj byl postoupen rektorovi UK. 

 

 

V Praze dne 14. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan 


