
Posudek magisterské práce Petra Dudy: „Trh práce a prostorová mobilita obyvatelstva 
v Plzeňském kraji“ 
 
Rozsah práce: 113 stran textu, 49 tabulek a 17 obrázků v textu, 21 stran tabulkových a 
grafických příloh, v seznamu literatury je uvedeno 37 titulů (bez statistických publikací a 
internetových zdrojů). 
 

Ekonomické charakteristiky území vyjádřené na jedné straně nabídkou volných 
pracovních míst a na straně druhé úrovní nezaměstnanosti, představují jeden z nejdůležitějších 
faktorů ovlivňujících prostorovou mobilitu obyvatel. Mobilita obyvatelstva je nedílnou 
součástí fungující tržní ekonomiky. Česko prošlo po roce 1990 rozsáhlými změnami, které 
vedly k postupnému konstituování tržní ekonomiky. V této souvislosti je důležité studovat 
jakou roli sehrávají různé formy prostorové mobility, do jaké míry se spolupodílejí na volném 
působení tržních sil. 

Cílem hodnocená práce je analýza vztahů mezi ekonomickým vývojem 
reprezentovaným trhem práce a prostorovou mobilitou obyvatelstva v Plzeňském kraji. Autor 
si vytkl za cíl zjistit do jaké míry je migrace obyvatelstva na úrovni okresů resp. ORP 
ovlivňována nabídkou pracovních míst nebo rozsahem nové bytové výstavby. Ve svém 
sledování se zaměřuje především na období 2000 – 2008, tedy na období, v jehož druhé 
polovině docházelo k významnému růstu české ekonomiky. Zároveň se oproti devadesátým 
letům změnily migrační poměry. Došlo k nárůstu vnitrostátní mobility a především 
významným způsobem se zvýšil příliv zahraničních imigrantů. 

Autor systematicky a poměrně podrobně popisuje situaci na pracovním trhu, trhu s byty 
a migrační trendy od úrovně České republiky přes Plzeňský kraj až po úroveň jednotlivých 
okresů či ORP v kraji. V rozsahu této části (a tím v celkové struktuře studie) vidím asi 
největší problém předložené práce. Autor sebral a utřídil rozsáhlé množství informací, které 
prezentuje v tradičním jednoduchém deskriptivním pojetí. K vlastní analýze vztahu migrace, 
trhu práce a bydlení se dostává v poměrně zúženém rozsahu až v závěru práce. K hlubšímu 
poznání problematiky by také přispěl kvalitativně zaměřený výzkum v menším území (např. 
ve dvou odlišných ORP). 

Na druhé straně je třeba vyzdvihnout zpracování a vyhodnocení primárních 
anonymizovaných dat z průběžné evidence migrací za roky 2000-2008, při kterém autor 
prokázal schopnosti zpracování rozsáhlého souboru dat za pomoci databázového softwaru a 
GIS. I když autor použil jednoduché nástroje statistické analýzy a zhodnocení získaných 
výsledků nepatří k nejsilnějším stránkám práce, dospěl k několika zajímavým zjištěním. Za 
nejdůležitější spatřuji ověření předpokladu, že v migrační chování obyvatel se stále ve větší 
míře projevuje ekonomická racionalita – lidé postupně citlivěji reagují na vývoj regionálních 
trhů práce. 

Přes uvedené výhrady lze konstatovat, že práce splňuje základní požadavky kladené na 
magisterské práce. Je třeba ocenit množství materiálů, které autor shromáždil a tabulkově či 
graficky zpracoval. Také základní zhodnocení dat je na standardní úrovni a prokazuje 
autorovu schopnost analytické práce. Z uvedených důvodů magisterskou práci Petra Dudy 
doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 16. 9. 2010                                             doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 


