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 Jan Chalupa se v předkládané bakalářské práci zabývá problematikou reliktní česko-

moravské zemské hranice ve vztahu k identitě moravanství, její stabilitou a proměnami 

v čase. Práci lze na základě jejího charakteru a obsahu označit za historickogeografickou. 

Řešené téma je poměrně originální. Celkový rozsah textu čítá 39 stran, což se na první pohled 

jeví jako relativně malý počet. Práce se však k tématu vyjadřuje výstižně, veškeré formální 

náležitosti splňuje, a proto mohu konstatovat, že tento rozsah je postačující. Práce má velmi 

kvalitní úpravu textu, kvalitně zpracované kartografické výstupy a téměř neobsahuje 

pravopisné chyby a překlepy.  

 Hned v úvodu jsou přehledně uvedeny cíle práce, výzkumné otázky i předpoklady, 

s nimiž autor k analýze přistupoval (ty jsou již v kontextu bakalářské práce možná nadbytečné 

a některé se spíše blíží závěrům). Velmi přehledně je vysvětlen také metodický postup. Práce 

má logickou strukturu, obsah a rozsah jednotlivých částí je opodstatněný, ačkoli kapitola o 

historickogeografických souvislostech reliktní hranice je možná z hlediska celkových 

propozic práce mírně nadhodnocená. Autor pracuje velmi dobře s odbornou literaturou a 

s prameny dat, kriticky je hodnotí. Rozsah citované literatury je na bakalářskou práci poměrně 

bohatý, a proto je podnětné autorovo rozdělení na práce z oblasti geografie a příbuzných 

společenských věd. Jako jediný nedostatek shledávám slabou až chybějící diskusi konceptu 

regionální identity, který mohl být v souvislosti s fenoménem moravanství více teoreticky 

ukotven. Mezi kartografickými výstupy postrádám promítnutí reliktní hranice do mapy 

přirozených sociogeografických regionů (např. podle některé práce prof. M. Hampla), které 

jsou v textu mnohokrát zmiňované, dokonce figurují i v jedné z výzkumných otázek. Autor 

sice tyto aspekty diskutuje v textu, ale vizuální vyjádření by snadno a jednoznačně podepřelo 

jeho argumenty. 

 Jako jednoznačný přínos vnímám vytvoření GIS vrstvy této reliktní hranice jako 

potenciálu pro další historickogeografické analýzy. Ovšem také autorovu poměrně zdařilou 

interpretaci analyzovaných dat, která prokazuje, že Jan Chalupa je schopný samostatného 

kritického úsudku. Proto bakalářskou práci rozhodně doporučuji k obhajobě a prosím Jana 

Chalupu, aby reagoval na dvě následující otázky: 



1) Jaké hlavní faktory podle Vašeho názoru podmiňují, že v jižní části česko-moravské zemské 

hranice se po vyvážení podílem rodáků nevyskytují téměř žádní obyvatelé hlásící se 

k moravské národnosti? (viz mapa na s. 33) 

2) V závěru práce zmiňujete, že by bylo vhodné pokračovat ve výzkumu intenzity a rozložení 

moravské identity terénním šetřením. Konkretizujte prosím, jak byste takové šetření prováděl, 

na co byste se zaměřil. Jaké výzkumné otázky byste si kladl, jaké metody výzkumu byste mohl 

využít? Případně specifikujte, na které části Vašeho zájmového území byste se ve výzkumu 

soustředil. 
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V Ústí nad Labem 30. 8. 2011    RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D. 
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