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Posudek vedoucího bakalářské práce 

CHALUPA, J. (2011): Reliktní česko-moravská zemská hranice v historickogeografických 
souvislostech. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 39 s. 

Předmětem posudku je bakalářská práce, která vznikala na KSGRR PřF UK v Praze od roku 2010. 
Práce je součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním motivem je snaha autorů přispět k hlubšímu 
poznání existence reliktních hranic a mechanizmů formování regionální identity obyvatelstva. Jan 
Chalupa se v předložené práci zabývá česko-moravskou zemskou hranicí a moravskou identitou. 
Téma práce je (i přesto, že to tak na první pohled nemusí vypadat) aktuální, a to hned z několika 
důvodů. Geografický výzkum hranic se v posledních desetiletích soustředil zejména na problematiku 
státních hranic. Výzkum hranic správních jednotek, zejména historických zemí, se téměř nerealizuje. 
V masmédiích i odborných textech se běžně operuje s pojmy historické země, Čechy, Morava, 
Slezsko, tematika vzájemného ohraničení historických zemí je však většinou ponechána stranou. 
Z hlediska zemského či lokálního patriotismu, příp. nacionalismu, je však patrné, že vnímání 
historických zemí a existence historických hranic je ve vědomí populace stále živé. V kontextu procesu 
budování Evropy regionů (a událostí odehrávajících se v řadě západoevropských zemí) nelze 
předpovědět, kdy v budoucnosti dojde k opětovnému nastolení tématu revitalizace historických hranic. 
Téma práce je svou náročností přiměřené bakalářskému studiu a má geografický charakter. 
Bakalářská práce má v první části převážně charakter rešerše a diskuze literatury – zejména z oblasti 
politických dějin a dějin správy, z oblasti výzkumu regionální identity, hranic a polarizace prostoru. 
Druhou část pak tvoří prezentace výsledků vlastního výzkumu provedeného v modelovém území 
česko-moravského pomezí. Autor zde nejprve rekonstruuje průběh historické hranice a porovnává jej 
s hranicemi správních jednotek vzešlých z jednotlivých reforem správy v posledních více než šedesáti 
letech, následně se na základě analýzy údajů ze sčítání 1991 a 2001 pokouší odhalit souvislost mezi 
průběhem historické hranice a vědomím sounáležitosti obyvatelstva s historickou zemí (deklarované 
moravanství, rodáci). Z hlediska dalších výzkumů je třeba pozitivně hodnotit skutečnost, že se Janu 
Chalupovi podařilo rekonstruovat historickou zemskou hranici v prostředí GIS, a to v úrovni obcí. 
V této podobě není (a to ani v nově vydaných kartografických dílech) dosud zpracována. 
Práce má jasně stanovené cíle, autor uvádí i pracovní předpoklady, které se výzkumem snažil 
potvrdit. Práce s literaturou byla pro studenta geografie bezesporu obtížná, je však 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 čtivým jazykem (ojediněle se vyskytují 
drobné redakční nedostatky a prohřešky proti spisovnému českému jazyku), má jasnou vnitřní 
strukturu, člení se do logicky řazených a vnitřně provázaných kapitol, obsahuje všechny obvyklé 
náležitosti. Mapy jsou vhodně provázány s textem. 
K práci mám pouze několik spíše drobných připomínek. V úvodní partii geografické práce mohl autor 
více zdůraznit aktuálnost řešení tématu práce, resp. význam studia reliktních hranic v mezinárodních 
(evropských) souvislostech. V případě empirického výzkumu pak autor mohl více diskutovat, proč 
zvolil právě ukazatele "národnost" a "rodáctví" a zda by bylo možné hodnotit sounáležitost 
obyvatelstva s historickou zemí i na základě jiných dostupných (existujících) dat. 
Jan Chalupa předloženou bakalářskou prací prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti 
a dovednost uchopit výzkumné téma, užitím a kombinací rozličných výzkumných metod naplnit 
předem stanovené cíle, zařadit výzkumné téma do širších souvislostí i zformulovat odpovídající 
závěry. Domnívám se, že předloženou prací si tak autor vytvořil vhodný "odrazový můstek" k práci 
diplomové. V rámci jejího zpracování bezesporu využije jak dosažené výsledky, tak i výsledky 
letošního sčítání. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 
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