Posudek na bakalářskou práci
Denisa Janků - Reflexe amenitní migrace a života jejích aktérů
Studentka si vybrala zajímavé téma amenitní migrace, soustředila se na skupinu mladých lidí 18-30 let.
Zajímavý je výběr, protože tato skupina patří k nejméně procentně zastoupené populaci, která má o
amenitní migraci zájem. Cílem práce je, na základě kvalitativní metody strukturovaných a polo
strukturovaných rozhovorů, provést reflexi amenitní migrace v ČR právě u zmíněné věkové skupiny
populace.
Práce má dobrou logickou strukturu, vychází z fundovaného teoretického úvodu a kvalitní literární
rešerše, kde oceňuji především práci se zahraniční literaturou, která umožňuje širší teoretické zázemí.
Literární přehled poskytl východiska vlastního výzkumu i sestavení struktury dotazníků.
V části metodika je přehledně popsán přístup ke kvalitativnímu šetření i výběr pilotního sociologického
vzorku. Respondenti byli osloveni prostřednictvím inzerátu na facebooku .
K textu inzerátu mám dotaz: „Proč autorka neuvedla důvod rozhovorů, že jde o bakalářskou práci, ani
zaměření svého studia.? “
V empirické části práce jsou pečlivě a přehledně popsány odpovědi respondentů na tři hlavní otázky
(Důvody k migraci, Nový životní styl a Návrat do města) včetně vybraných doslovných citací odpovědí
respondentů. K této části mám otázku: „Proč autorka neuvedla v příloze přepis rozhovorů, jak bývá
u prací tohoto typu obvyklé?“
Celkově práci hodnotím práci jako velmi dobře zpracovanou po formální i odborné stránce, cíle
práce bylo dosaženo a na položené otázky zodpovězeny. Bakalářská práce je psaná velmi čtivým
způsobem a obsahuje inspirující sdělení.
Navržená známka- výborně
Otázky k diskuzi:
1) Proč jste si zvolila právě téma amenitní migrace, máte k této tématice sama blízko?
Uvažujete, o podobné změně života?
2) Domníváte se, že by amenitní migrace mohla hrát úlohu obnovy elit na venkově?
3) Vzhledem k tomu, že většina citované literatury, která se týká české amenitní migrace, je
datovaná před 10ti a více lety, domnívám se, že tento výzkum byl u nás na cca 10 let stranou
zájmu. Zajímal by mě Váš názor na důvody této situace.
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