
Lenka Pavelková: Rozmístění imigrantů po území Itálie 
Posudek vedoucího diplomové práce 
Práce má celkem 91 stran, včetně 5 stran použité literatury a dalších zdrojů, 17 tabulek, 10 
obrázků a 27 grafů. Přílohy tvoří ukázka použitého dotazníku, základní charakteristiky 
respondentů dotazníkového šetření, seznam provincií s kódy, mapa provincií a základní 
vstupní data použitá v kvantitativní analýze. 
 
Autorka se ve své práci věnuje základnímu tématu analýze územního rozmístění imigrantů na 
území Itálie. Toto téma je jistě geograficky relevantní a zapadá do tradičně zpracovávaných 
okruhů migračního výzkumu, byť jde často v tomto smyslu pouze o „vedlejší produkt“ 
zpracování jinak definovaných hlavních výzkumných cílů. Důležitost autorčina tématu plyne i 
z toho, že Itálie se poměrně nedávno a velmi dynamicky proměnila z tradičné emigrační země 
do vysoce atraktivní země imigrační a studie prostorového rozmístění imigrantů v Itálii jsou 
spíše sporé. 
 
Autorka aplikuje jednoduchý, logický postup. Definuje si cíle a tři základní hypotézy 
(vztažené: 1). k fungování sociálních sítí, 2) socioekonomické vyspělosti regionů, specificky 
k  poptávce po pracovních silách a 3) existenci institucí pomáhajícím migrantům), poté 
stručně představuje teoretické, resp. konceptuální zarámování, se kterým hodlá pracovat. 
Následuje představení metodiky výzkumu, která je založena: 1) na korelační analýze 
příslušných statistických dat (zejména na úrovni italských provincií) a 2) na dotazníkovém 
šetření, provedeném v Terstu na skupině imigrantů z Rumunska a Srbska a Černé Hory 
(dohromady N=30). Po charakterizaci migračního vývoje v Itálii přichází vlastní analýza – 
nejprve kvantitativní, poté tzv. kvalitativní, přičemž závěrům předchází srovnání zkoumané 
situace v Itálii a Česku.  
  
Na práci je třeba ocenit především to, že autorka vycestovala do Itálie, kde v cizím prostředí 
byla schopna shrormáždit příslušná data i zorganizovat vlastní výzkum. Vybrané téma je 
rovněž nutno ocenit stejně jako zamýšlené pojetí propojení kvantitativního a kvalitativního 
výzkumného přístupu. V práci je možné vypíchnout zejména představení migrační situace 
v Itálii, které v historizujícím pohledu velmi dobře a poměrně souhrnně mapuje vývoj italské 
reality a její překlopení ze země emigrační na imigrační v rámci tzv. konceptu „migračního 
cyklu“. Rovněž tak kvantitativní korelační analýza přináší zajímavé a důležité poznatky. 
 
Z problematičtějších aspektů práce zdůrazním následující: 1) Dotazníkové šetření, ve kterém 
měly být zdůrazněny prvky kvalitativního přístupu úplně nenaplnilo svůj potenciál rozšířit 
poznání kvantitativního přístupu, získat detailní informace o nuancích podmíněností chování 
imigrantů z hlediska jejich prostorového chování, resp. usazování se v Itálii a Terstu. 
Z dotazníků mohlo být vytěženo mnohem více. 2) Bylo vhodné více diskutovat i prověřovat 
proměnné podmiňující prostorovou organizaci rozmístění imigrantů v obecnější rovině, resp. 
na bázi celosvětové zkušenosti na tomto poli. Na tomto základě by možná došlo i ke korekci 
některých z hypotéz (především č. 3).  
 
V práci není příliš diskutována důležitá role neoprávněně v Itálii pobývajících a často i 
pracujících migrantů. Z logických důvodů také situace těchto migrantů nebyla v práci 
reflektována. Otázka pro obhajobu zní: Jaké mohou být modely prostorové organizace těchto 
migrantů v Itálii?     
 
Práce je logicky strukturována, je psána čtivě se standardní formální i grafickou úpravou.  
 



Přes nastínění některých problematických aspektů v práci obsažených jde o poctivě 
zpracovanou diplomovou práci, ve které autorka potvrdila schopnost výzkumně pracovat, 
definovat si smysluplné cíle, aplikovat příslušné metody i interpretovat výsledky v návaznosti 
na vybrané existující koncepty. Práci doporučuji k obhajobě. 
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