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Hodnocení 
Formulace cílů přesná a konkrétní částečně nejasná nejasná nebo 

nekonkrétní 
Tři cíle práce jsou celkem jasně definovány a dále jsou uvedeny čtyři pracovní hypotézy. 
Obecně mají odborné práce hypotézy potvrdit nebo vyvrátit. V práci jsou zejména hypotézy č. 
2 a 3 explicitně vztahovány k obyvatelstvu celé České republiky, ale vlastní analyticko-
syntetická práce se týká pouze obyvatelstva Plzeňského kraje. Zde vidím rozpor a autor se 
v závěru práce ani nemohl k těmto hypotézám adekvátně vyjádřit na základě vlastních šetření 
(mohl jen citovat některé jiné autory). Hypotézy 1 a 4 jsou formulovány obecně. Na základě 
předchozího kontextu se lze domnívat, že se autor bude jejich problematikou zabývat ve 
zvoleném kraji. 
Náročnost cílů vysoká průměrná nízká 
Náročnost spočívá v teoretické analýze problému a ve zpracování velkého množství 
statistických materiálů, které jsou však dostupné. Proto ji hodnotím jako průměrnou. 
Splnění cílů výborné   velmi dobré dobré nevyhovující 
Cíle byly v podstatě splněny. Autor analyzoval pracovní trh a prostorovou mobilitu 
v Plzeňském kraji z různých úhlů pohledu a hledal též vazby mezi migrací a situací na trhu 
s byty. Jeho analýzy však velmi často zůstávají ve značné části práce na úrovni velmi 
obsáhlého popisu statistických dat z hlediska vývoje v čase a z hlediska rozložení v prostoru, 
jen někdy se jedná o vysvětlující popis (s postižením různých vazeb, příčin a důsledků).  Data 
jsou většinou zpracována do tabulek a grafů, někdy v podobě kartogramů. Pouze v závěrečné 
části práce (od str. 89) se autor opírá o sofistikovanější statistické metody a vyvozuje z nich 
adekvátní závěry, které jsou podloženy statistickými výpočty. 
Práce s literaturou výborná velmi dobrá až dobrá nevyhovující 
Diplomant v úvodní části práce sleduje na základě rozboru literatury základní teoretické 
přístupy ke studiu migrace, rozebírá základní pojmy (migrace, trh s byty, trh práce). K tomuto 
rozboru mám jen dílčí připomínky (nedobrovolná násilná migrace nemusí být vždy 
organizována státní mocí, jak je uvedeno na str. 12, autor by měl obecně k uváděným teoriím 
také zaujmout nějaké své hodnotící stanovisko).  Různé přístupy k řešení problematiky a 
například zmiňované migrační teorie nejsou už v dalších částech práce prakticky ani 
zohledněny, ani využity. Postrádám větší provázanost teoretické a praktické části práce.  
Obsahová úroveň výborná   velmi dobrá až dobrá nevyhovující 
Diplomant zpracovává jednotlivé kapitoly velmi podrobně. Některá témata jsou až nadbytečná 
(např. kapitoly o národnostní skladbě obyvatelstva regionu či o jeho náboženské příslušnosti).  
Další témata s hlavním zaměřením práce souvisí, ale problematické je stáří dat. Od roku 2001 
se jistě velmi změnila celková vzdělanostní úroveň obyvatelstva a zejména dojížďka do práce. 
Pracovat s těmito daty lze jen velmi omezeně a k řešení cílů práce ani verifikaci hypotéz 
v podstatě nemohou nijak napomoci. Za spíše popisnými kapitolami je na konci práce 
provedena korelační analýza, sledující závislosti mezi jednotlivými sledovanými procesy a 
shluková analýza. Zde mám připomínku k nepřesnému vyjádření. Diplomant zřejmě 
nerozděloval do skupin jednotlivé obce s rozšířenou působností (jak uvádí na s. 95, 96), ale 



pracoval s daty za celé jejich spádové regiony. Asi k přesnějším závěrům by došel, kdyby 
pracoval se spádovými regiony pověřených obecních úřadů, protože spádové regiony ORP 
jsou ještě prostorově dosti rozsáhlé a v jejich rámci jsou značné rozdíly, které se v rámci jedné 
použité průměrné číselné hodnoty často stírají. Přesto lze tuto část práce hodnotit kladně. 
Metodická úroveň výborná   velmi dobré dobrá nevyhovující 
V práci postrádám ucelenou kapitolu, týkající se metodiky.  V takovém případě by bylo 
vhodné alespoň v dílčích kapitolách uvést některé podrobnější  informace k použitým 
metodám. 
Za metodické nedostatky považuji v celé práci užívané „roční průměry za sledované období“ 
(vždy tříleté). Pokud by se jednalo o roční průměry, pak by to asi byly tři hodnoty. Autor však 
počítá jen s jednou hodnotou, předpokládám, že je to tedy průměr za uvedené tři roky (např. s. 
66, 73, 74). V některých případech nepovažuji tvrzení autora za podložená nebo dostatečně 
podložená (např. s. 27 – vazby mezi poptávkou po pracovní síle a odchody do důchodu).  
V některých případech autor pracuje s procenty, ale není jasné, co je základ (100%) – např. 
obr. 2 na str. 28,  nejasné informace o nárůstu počtu procent v kraji zaměstnaných cizinců (s. 
57 uprostřed). 
Formální úroveň výborná   velmi dobrá až dobrá nevyhovující 
Práce vyhovuje základním formálním požadavkům. Její hodnotu snižují některé nedostatky 
např. u tabulek  (nevhodně vyplněné hlavičky – např. s. 32, 55 ,  tabulka pod grafem str. 39, 
absence jednotek – s. 37 ),  místy horší rozlišovací možnost grafů (obr. s. 29, s. 41), nepřesná 
nebo chybějící vročení (např. s. 35, 36).  Sice ojediněle, ale přece se v práci objevují 
pravopisné chyby, a to i hrubé. Připomínky mám také k ne vždy přesnému vyjadřování autora  
(např. co je to „starší populace“ – s. 42, jak dochází „k poklesu těchto občanů“ – s. 46 ap.). 
Významná pozitiva 
V diplomové práci je řešena velmi aktuální problematika. Autor ji zpracoval po teoretické 
stránce a dále získal, utřídil a vyhodnotil velké množství statistických materiálů. V práci je 
patrná znalost místního prostředí. 
Zjištěné nedostatky zanedbatelné méně podstatné podstatné  
Za hlavní nedostatky práce považuji neprovázanost její teoretické a praktické části, dílčí 
problémy v odborném vyjadřování diplomanta, problém s hypotézami 2 a 3 (viz výše).  
Otázky do diskuse 1. Co autor považuje za „vlastní zpracování“ u tabulek např. 1,  9, 10, 

ale i jinde? Předpokládám, že jsou to jen převzatá data.  
2. Je pravda, že v kraji „úplné zastoupení ztratilo dobývání nerostných 
surovin“ – s. 47? (Připomínám hlavně těžbu kaolínu.)  
3. Vysvětlete vliv sousední SRN na pracovní trh našich pohraničních 
okresů.  (O jaké profese je zájem v okrese Domažlice? V textu si 
informace o zájmu o profese kuchař, zedník, zámečník spíše odporují 
- s. 51).  
4. Doložte své tvrzení o suburbanizačních  procesech ve spádových 
regionech ORP Rokycany a Klatovy (s. 72). 
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