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BP1/2010 – Praha, 7. 9. 2010 
Posudek vedoucího bakalářské práce 

HÁJEK, F. (2010): Marginální oblasti v Česku: příklad vojenských újezdů. Bakalářská práce. UK 
v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 74 s. + přílohy. 

Předmětem posudku je bakalářská práce, která vznikala na katedře sociální geografie a regionálního 
rozvoje PřF UK v Praze od roku 2009. Práce je součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním 
motivem je snaha autorů přispět k hlubšímu poznání mechanizmů polarizace prostoru, resp. existence 
marginálních oblastí na území Česka. Filip Hájek se v předložené práci zabývá vojenskými újezdy a 
navazujte tak na relativně malé množství geografických studií, které v průběhu posledních dvaceti let 
na toto téma v české geografii vznikly. V úvodu je třeba připomenout, že zaměření bakalářské práce 
bylo zásadně ovlivněno grantovým projektem GAUK, který se na našem pracovišti momentálně řeší, 
resp. potřebou souhrnného zpracování vývoje vojensky využívaných území u nás, utřídění 
terminologie, upřesnění dat apod. Bakalářská práce má proto převážně charakter rešerše a diskuze 
literatury z oblasti výzkumu polarizace prostoru, její těžiště pak tvoří prezentace výsledků vlastního 
bádání autora v knihovnách, v prezentaci informací získaných studiem pramenů apod.  

Téma práce je svou náročností přiměřené bakalářskému studiu a má geografický charakter. Autor 
přispívá nejen k dosavadnímu poznání nejen na poli historické geografie, ale i environmentálních 
dějin. 

Práce má jasně stanovené cíle, výzkumné otázky i pracovní předpoklady. Práce s literaturou je 
kvalitní, a to jak po obsahové (obsahuje přiměřený počet relevantních zdrojů), tak po formální stránce 
(dodržování citační normy a etiky). Kvalitně je zpracován i závěr práce – shrnutí a diskuse hlavních 
výsledků (vč. úvahy o jejich dalším možném zpřesnění a využití).  

Práce je psána velmi čtivým jazykem (výjimečně se vyskytují gramatické prohřešky). Práce má jasnou 
vnitřní strukturu, člení se do logicky řazených a vnitřně provázaných kapitol, obsahuje všechny 
obvyklé náležitosti. Tabulky, kartogramy a grafy jsou vhodně provázány s textem. Technické 
provedení práce je na požadované úrovni. 

Filip Hájek předloženou bakalářskou prací prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a dovednost 
uchopit výzkumné téma, užitím základních výzkumných metod naplnit předem stanovené cíle, zařadit 
výzkumné téma do širších souvislostí i zformulovat odpovídající závěry. 

Bakalářskou práci s potěšením doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 

mailto:chromy@natur.cuni.cz
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