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Tereza Hönigová se ve své bakalářské práci zaměřila na výzkum vnitřní migrace Vietnamců 

s důrazem na region Teplicko. Práce je strukturovaná logicky a přehledně, má 40 stran a je doplněna 

tabulkami, obrázky, grafy a přílohovou částí. Pozitivně hodnotím logické a přehledné rozdělení práce 

do jednotlivých kapitol, respektive podkapitol. 

Autorka si v úvodu práce položila pět otázek, na které hledala odpověď, přičemž výsledky výzkumu 

shrnula v závěru práce.  

Stěžejní částí celé práce je kapitola čtvrtá, kde autorka charakterizuje svůj kvalitativní výzkum 

vietnamské migrace v  regionu Teplicko, který proběhl formou strukturovaných rozhovorů autorky 

s dvaceti respondenty vietnamské státní příslušnosti, což bylo bezesporu časově náročné a 

vyžadovalo dobrou koordinaci a plánování. V samotné práci oceňuji především přehlednost  

zpracování výzkumu, vhodně zvolené otázky zaměřené jak na socioekonomické charakteristiky 

respondentů, tak i na jejich migraci. Ačkoliv se jedná o velmi náročné šetření, autorka si s ním 

dokázala dobře poradit, a to jak z hlediska vyhodnocení získaných informací, tak i s 

případným tabulkovým, obrázkovým a grafickým znázorněním získaných výsledků.   

V práci se však vyskytuje i několik nesrovnalosti a nejasností, na které bych chtěla v rámci 

oponentského posudku upozornit: 

- v úvodu práce by bylo vhodné uvést i seznam použitých zkratek 

- přímé citace jsou uváděny chybně (např. strany 10, 16, 19, 27, 32) 

- zdroje dat pod tabulkami, obrázky a grafy jsou uváděny chybně 

- název grafu č. 1 v seznamu obrázků a grafů neodpovídá názvu tohoto grafu na straně 16 

- str. 18: chybí definice městských okresů (proč jsou za městské okresy zvoleny ty uvedené a 

ne jiné, resp. další) 

- jsou všichni respondenti skutečně držiteli trvalého pobytu (všichni pobývají na území déle než 

pět let) anebo pobývají na území i přechodně (na základě dlouhodobého víza či povolení 

k dlouhodobému pobytu, tj. méně než pět let)?  

- na řadě míst práce chybí citace zdroje, např. str. 16: „ Výjimku tvoří rok 2000, kdy došlo 

k poklesu počtu imigrantů v souvislosti s legislativními změnami..“; str. 17: „..vysoký podíl osob 



mezi 20 až 40 lety ukazuje, že Ukrajinci míří do Česka především za prací, čemuž odpovídá i 

skutečnost, že jejich nejčastějším účelem pobytu je zaměstnání.“; str. 20: „Ukrajinci se 

orientují spíše na krátkodobější migraci, a proto jsou zaměstnaní v méně kvalifikovaných 

profesích..“; str. 23: „Většina Vietnamců pracovala v českém pohraničí již před rokem 1989 

jako zaměstnanci některého ze státním podniků...“; str. 31: „..což jsou dvě tradiční oblasti 

vykazující zatím nejvyšší koncentraci vietnamského obyvatelstva.“ 

Použitou literaturu tvoří jak knižní publikace, tak i internetové zdroje. 

Po stylistické stránce považuji práci za dobře zvládnutou. V práci je málo překlepů a pravopisných 

chyb.  

Uvedené výtky a komentáře jsou určeny především jako zpětná vazba pro autorku Práci hodnotím 

kladně a doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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