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Zápis ze zasedání VRGS dne 7. 6. 2012 

Přítomni: doc. Blažek, doc. Dzúrová, prof. Janský, dr. Kocourková, doc. Langhammer, prof. 

Pavlínek, ing. Potůčková, doc. Sýkora 

Omluveni: doc. Drbohlav, Mgr. Feitová, doc. Vilímek 

1. Vzpomínka a uctění památky doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. 

Prof. Janský připomněl dlouholeté působení doc RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. na tehdejší Katedře 

kartografie a fyzické geografie PřF UK. 

2. Profesorské řízení doc. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. 

Projednání návrhu na jmenování doc. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D., Profesorem pro obor Sociální 

geografie a regionální rozvoj 

Profesorské řízení doc. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. bylo zahájeno dne 1. 6. 2011 

 

Komise pracovala ve složení:  

Předseda: 

prof. RNDr. René Matlovič, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a 

prírodných vied 

Členové: 

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta 

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV 

prof. ing. arch. Karel Maier, CSc., ČVUT, Fakulta architektury  

prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

 

Pro zhodnocení úrovně přednášky byli navrženi 3 členové VRF: 

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0  

 

Jako skrutátoři byli navrženi: 

prof. Bohumír Janský, CSc 

doc. RNDr. Jiří Blažek, CSc. 

 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0  
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Přednáška a diskuse 

Uchazeč přednesl přednášku na téma: „Post-socialistické město“. Přednáška, přednesená před 

velkým počtem posluchačů byla poutavá, jasně strukturovaná, přesvědčivě představila zásadní 

odborné otázky, řešené kandidátem a použité přístupy pro jejich řešení a poskytla tak prostor pro 

následnou bohatou odbornou rozpravu.  

V diskusi k přednášce vystoupili doc. Langhammer, prof. Janský, dr. Kára, prof. Matlovič, dr. 

Havlíček, doc. Jeleček, prof. Maier, dr. Marada a dr. Chromý. Doc. Sýkora na všechny otázky a 

diskusní příspěvky přesvědčivě odpověděl a poskytl k nim širší komentář, dokládající odbornou 

hloubku i šíři záběru jak v rámci daného oboru, tak v přesahu do navazujících vědních disciplín a 

aplikační praxe. 

 

Zhodnocení úrovně přednášky 

Přednášku zhodnotili: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., 

prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.. S níže uvedeným hodnocením seznámili členy VRGS a při 

navazující řízení následně členy VRF. 

„Přednáška doc. Sýkory „Postsocialistické město“ představila koncepční pohled na problematiku 

rozvoje měst, přičemž klíčová pozornost byla věnována rozdílné dynamice urbanizačních a 

suburbanizačních procesů, podmínkám a důsledkům těchto procesů.  

Úvod přednášky byl věnován problematice studia města v sociální geografii a teoreticko-

metodologickým východiskům procesu urbanizace a suburbanizace. 

Následně se přednášející soustředil na studium postsocialistického města a na principy a mechanismy, 

které utvářejí jeho prostorové struktury. Teoretická východiska byla ilustrována konkrétními příklady 

z bohaté výzkumné a publikační činnosti uchazeče. 

V závěru uchazeč zdůraznil společenskou relevanci studia rozvoje měst a potřebu kritického přístupu 

a nastínil představu o dalším směru výzkumu urbánních procesů. 

Prezentace, která byla přednesena před širokým plénem odborníků z různých oborů, prokázala 

vysokou přednáškovou vyspělost uchazeče – byla vhodně strukturovaná, odborně erudovaná, projev 

byl kultivovaný. Uchazeč dokázal zaujmout posluchače, což se potvrdilo i v následné rozsáhlé 

diskuzi. Na všechny dotazy doc. Sýkora přesvědčivě odpověděl.“ 

 

Hodnocení pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti uchazeče  

Shrnutí klíčových aspektů hodnocení pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti uchazeče přednesl 

předseda komise pro jmenovací řízení, prof. RNDr. René Matlovič, Ph.D.. K přednesenému 

hodnocení ani předloženým materiálům v následné diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy nebo 

připomínky. 

 

Hlasování 

Na následném uzavřeném zasedání proběhlo tajné hlasování o návrhu na jmenování doc. RNDr. 

Luďka Sýkory, Ph.D. profesore s následujícím výsledkem: 

Počet přítomných 7, kladných hlasů 7, záporných hlasů 0, neplatných hlasů 0. 

 

Závěr  - doporučení VRGS 
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VRGS doporučuje jmenovat doc. RNDr. Luďka Sýkoru, Ph.D. profesorem pro obor Sociální 

geografie a regionální rozvoj 

3. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 10. 5. 2012 

Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 10. 5. 2012. Znění zápisu bylo v bodě 5 (Bakalář Plus) na 

základě návrhu dr. Potůčkové upraveno. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 

4. Schválení návrhu garantů doktorských studijních programů 

VRGS projednala návrh na garanty doktorských studijních programů. Návrh vychází z žádosti 

prorektora prof. I Jakubce v souvislosti s hodnocením doktorského studia Akreditační komisí. Návrh 

bude dále postoupen k projednání VRF. 

Usnesení: VRGS navrhuje následující akademické pracovníky jako garanty doktorských studijních 

programů: 

Fyzická geografie a geoekologie doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 

Kartografie, geoinformatika a DPZ doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 

Demografie prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

Obecné otázky geografie doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 

Regionální a politická geografie prof. RNDr. Petr Pavlínek, PhD. 

Sociální geografie a regionální rozvoj doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 

 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 

5. Schválení návrhu na změnu ve složení oborové rady doktorského studijního programu 

Fyzická geografie a geoekologie 

VRGS projednala návrh předsedy OR programu Fyzická geografie a geoekologie doc. Zdeňka 

Lipského, CSc. na změnu ve složení oborové rady doktorského studijního programu Fyzická 

geografie a geoekologie. Členství v oborové radě ukončí Prof. RNDr. Vladislav Kříž, DrSc., Prof. 

RNDr. Karel Pivnička, DrSc., Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc., RNDr. Ivan Sládek, CSc., Doc. 

RNDr. Jan Votýpka, CSc. 

V rámci diskuse bylo doporučeno podrobit návrh další diskusi v rámci katedry fyzické geografie a 

geoekologie a zvážit provedení dalších úprav v personálním složení komise. VRGS navrhuje stažení 

návrhu, jeho modifikaci a opětovné projednání na následujícím zasedání.  

6. Schválení návrhu na jmenování člena komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 

disertačních prací v doktorském studijním programu Fyzická geografie a geoekologie 

VRGS projednala návrh předsedy OR programu Fyzická geografie a geoekologie doc. Zdeňka 

Lipského, CSc. na jmenování člena komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 

v doktorském studijním programu Fyzická geografie a geoekologie. 

Usnesení: VRGS souhlasí s návrhem na jmenování člena komise pro státní doktorské zkoušky a 

obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Fyzická geografie a geoekologie 

RNDr. Martina Haise, Ph.D. z katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 
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7. Schválení návrhu KSGRR na jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky a 

obhajoby prací v bakalářském a magisterském studiu 

VRGS projednala návrh na jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby prací 

v bakalářském a magisterském studiu. 

Usnesení: VRGS souhlasí se jmenováním následujících členů komisí (všichni Katedra sociální 

geografie a regionálního rozvoje PřF UK) pro státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských 

prací ve studijních oborech Geografie – kartografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání a pro 

státní magisterské zkoušky a obhajoby diplomových prací ve studijních oborech Sociální geografie a 

regionální rozvoj, Regionální a politická geografie, Učitelství geografie. 

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 

RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 

RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D. 

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 

Mgr. Petra Špačková, Ph.D. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 

8. Návrh publikace „Niva“ do nakladatelství Karolinum 

VRGS projednala návrh na zařazení knihy „Retence vody v říčních nivách“ (Editoři: D. Pithart, 

T. Dostál a J. Langhammer) do edičního plánu nakladatelství Karolinum. 

Publikace představuje současný stav poznání v oblasti retence vody v říčních nivách z teoretického i 

praktického hlediska. Na základě původních výsledků interdisciplinárního výzkumu v oblastech 

údolních niv odpovídá na otázky, aktuálně diskutované mezi vodohospodáři a ekology. Jde zejména o 

otázky metod stanovení tlumivého potenciálu niv pro povodňové vlny, význam tohoto potenciálu 

v kontextu strategie protipovodňové ochrany, význam retence vody pro ochranu před suchem, pro 

zachování biodiversity, samočištění a další funkce říčních a aluviálních ekosystémů. 

Usnesení: VRGS schvaluje návrh na zařazení knihy Retence vody v říčních nivách do edičního plánu 

nakladatelství Karolinum. O návrhu recenzentů proběhne hlasování per-rollam. Návrhy je možné 

podávat do pondělí 11. 6. 2012, elektronické hlasování bude otevřeno do pátku 15. 6. 2012. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 

9. Různé 

- Proděkan poděkoval členům VR za úsilí a pracovní nasazení v letošním akademickém roce. 

- Příští zasedání VRGS se uskuteční dne 4. 10. 2012. 

 

 

 

Zapsal: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 

Schválil: Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 


