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Význam a aktuálnost problematiky 
Problematika řešená v práci je velmi aktuální a společensky velmi významná. Počet Rusů 
v Česku stále narůstá a poznání o jejich životě je velmi malé. Imigranti z Ruska se v Česku 
potýkají s řadou negativních předsudků. Ať již vycházejí z historické zkušenosti či ne vždy 
pozitivních zpráv, a to jak od bezpečnostních složek státu ve spojitosti s ruskou mafií, tak z 
denního tisku např. o jejich vlivu v Karlových Varech.  Z těchto důvodů je zvyšování poznání 
o životě Rusů v Česku velmi žádoucí. 

Práce Bc. Kláry Fiedlerové se zaměřuje na tu část imigrantské populace, která se 
věnuje podnikatelským aktivitám, tedy především vcelku úspěšnému vzoru integrace do 
majoritní společnosti.    
 
Cíl a výzkumné otázky  
V úvodu práce si autorka vytyčuje jako cíl popsat základní charakteristiky a fungování ruské 
imigrantské ekonomiky v Česku. Výzkumné otázky se vztahují k zapojení jednotlivých 
podnikatelů do etnických sítí. Další otázka se týká významu jazyka a sociokulturní 
příbuznosti při podnikání. U fungování imigrantské ekonomiky si všímá administrativních 
hranic států a hranic národnostních. Jen po formální stránce práce se měla autorka 
definováním cílům věnovat ve zvláštní kapitole nebo aspoň odstavci. Výzkumné otázky je 
lepší mít v práce v jedné části (části jich je v úvodu, část ve struktuře práce) a také 
výzkumnou otázku je pro přehlednost práce popsat jednou větou a ne všechny otázky 
pospojovat do jedné dlouhé věty bez otazníku.  

Autorka před vlastním výzkumem uvádí přehled dosavadního výzkumů podnikání 
migrantů ve světě a dále popisuje relevantní modely ekonomického začlenění migrantů 
v hostitelské zemi. Tato část práce je zpracována na vysoké úrovni. Autorka prokazuje 
schopnost vyhledávání relevantní literatury a také se zdroji pracovat. V teoretické části se 
zvláště dotýká možných strategií podnikání, na které navazuje ve vlastním výzkumu.  

Na teoretickou diskusi navazuje kapitola o historii a současnosti imigrace z Ruska. 
Zde jsou popsány jednotlivé imigrační vlny, dosavadní studie a také statistická data o této 
migrační skupině. Tuto část autorka opět obsahově propojuje s tématem své diplomové práce, 
a to analýzou ekonomických aktivit ruských migrantů.   
 
Vlastní výzkum  
Klára Fiedlerová si k dosažení svých cílů zvolila kvalitativní přístup, přesněji tzv. explorativní 
případovou studii. Tento přístup se volí především při výzkumech, kdy nám chybí poznání 
dané problematiky, což je vzhledem k předcházející kapitole shrnující dosavadní poznání o 
podnikatelských strategiích Rusů v Česku odůvodnitelné. Nicméně diskutabilní je, zda určité 
poznání fungování imigrantské ekonomiky a strategií podnikání migrantů nenabízí již 
výzkumy realizované v zahraničí. Pro pochopení ne zcela běžně užívané metody by bylo 
v rámci práce srozumitelnější postup metody více popsat a využít více zdrojů o metodě než 
jen Hendelse (2005).  



Obhajovaná práce dává velmi dobrý přehled o postupu sběru dat, výzkumném vzorku 
a shromážděných výsledcích. Autorka velmi dobře dokresluje poznání o typech 
podnikatelských strategií migrantů citacemi výpovědí jednotlivých respondentů.  

Při charakterizování imigrantské ruské ekonomiky výzkum potvrzuje význam jazyka a 
sociokulturní příbuznost pro podnikání, naopak se nepotvrzuje význam formování ekonomiky 
pouze podle země původu. Autorka zvlášť vybírá dva významné typy oborové specializace 
imigrantských ekonomik ruskojazyčných migrantů a přináší řadu zajímavých a nových 
informací. Jedná se o obchod a investice do nemovitostí, což je u Rusů celosvětově významný 
a zajímavý jev. A dále o turistický ruch a mezinárodní obchod.  

K výsledkům kvalitativního přístupu patří závěry, které je ovšem ještě nutné podpořit 
kvantitativním výzkumem, což ovšem nebylo cílem práce. Závěrem této práce je shrnutí typů 
podnikatelských strategií především ruských migrantů v Česku a dále čtyři hypotézy o 
fungování ruské imigrantské ekonomiky v Česku. Vyústění v tyto hypotézy určené k dalšímu 
testování se zdá být logické. Jen okrajová poznámka, že první a druhá hypotéza by šla 
propojit. V závěru práce je také vhodné všechny dílčí závěry propojit, v této práci se jedná 
např. o teoretickou část a charakteristiky Rusů v Česku.  
 
Formální náležitosti a úprava 
V práci lze najít formální chyby. Kapitola „Úvod“ začíná pořadovým číslem čtyři. Kapitola 8 
nezačíná na nové straně. U grafů chybí datace (např. graf 3,4), legenda neodpovídá grafu (graf 
9). V textu jsem nenašla odkaz na přílohu. V práci jsou chyby v citacích a další drobné 
překlepy.   
 
Závěr  
Domnívám se, že obhajovaná práce Bc. Kláry Fiedlerové splňuje požadavky na diplomovou 
práci v studijním oboru sociální geografie. Doporučuji komisi práci k obhajobě.    
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