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Posudek diplomové práce

Práce má celkem 93 stran textu, včetně 10 stran seznamu literatury a zdrojů dat, 8 tabulek, 4 
tzv. „boxů“ a 3 obrázků. Příloha je tvořena přepisem rozhovorů s respondenty, 
ortofotomapami vybraných sídel a fotografiemi. 

Autorka si vybrala velmi zajímavé a také velmi aktuální téma tzv. environmentální migrace. 
Fenomén, který se postupně díky plánovitým přestavbám krajiny, klimatickým změnám, resp. 
častým a dramatickým katastrofám způsobeným jak samotnou přírodou, tak lidským 
činitelem, stává stále více realitou na různých regionálně-hierarchických úrovních. Jde o 
fenomén specifický, kdy na rozdíl od mnoha jiných migračních typů se jedná v drtivé většině 
o migraci vynucenou (člověk se sám o sobě netouží stěhovat, ale je k migraci donucen), která 
z tohoto důvodu s sebou přináší řadu problémů vázaných k populaci migrujících. Kromě 
dopadů na jednotlivé migranty jde v environmentální migraci však velmi často také o fyzické 
a sociální změny prostředí, vždy mikroregionální, často makroregionální či někdy dokonce 
globální. Ze všech těchto důvodů je seriozní studium environmentální migrace dnes velmi 
důležité, do budoucna pak bezesporu nezbytné.

Autorka si klade tři základní cíle: popsat a porozumět fenoménu environmentální migrace 
v důsledku plánovaného využití území a přinést tak přehled dané problematiky; zjistit možné 
příčiny, fungování a mechanismy procesu plánovaného přesídlení, včetně zjištění aktérů 
procesu plánovaného přesídlení a jejich rolí a zjištění důsledků plánovaného přesídlení na 
člověka a komunitu. K naplnění cílů dochází rozborem a diskusí světové literatury (konceptů, 
teorií, modelů přístupu i metodologického uchopení) na dané téma, studiem plánovaného 
přesídlení spojeného s plánovanou přestavbou přehrady Nové Heřminovy a provedením 
případové studie plánovaného přesídlení v souvislosti s výstavbou přehrady Slezská Harta.   

Autorka se všech úkolů zhostila se ctí. V prvé části erudovaně popisuje, vysvětluje i kriticky 
nahlíží na koncept environmentální migrace a přirozeně tak rozvíjí práci mnoha dalších 
autorů, v českém prostředí zejména Stojanova a Kavanové. Druhá část je již v českém 
kontextu doslova pionýrská – jde o první systematickou diskusi příčin a dopadů plánovaného 
přesídlení v globální perspektivě. Zatímco třetí část spíše nastiňuje přípravy plánovaného 
přesídlení v důsledku výstavby přehrady Nové Heřminovy, čtvrtá se detailně empiricky (na 
bázi provedených 17 interview) zabývá případovou studií přesídlení v důsledku výstavby 
přehrady Slezská Harta, kdy jsou představeny důsledky daného aktu na přesídlence i celou 
komunitu a popsány mechanismy celého procesu daného konkrétního přesídlení.  

Mnoho v práci uvedených formulací by mohlo být napadeno stejně jako obhájeno – jde o do 
jisté míry zatím stále novou, neustálenou problematiku i terminologii. Autorčin text je však 
přes všechny překážky velmi „stabilní“, stojící na pevných základech širokého poznání reality 
a uvědomění si složitosti a komplexity diskutovaných podmíněností. Autorka přináší a dobře 
vysvětluje realitu a podmíněnost environmentální migrace jak na globální tak lokální úrovni. 
Navíc je schopna propojit teoretické a praktické informace. Její případová studie Slezské 
Harty obsahuje všechny prvky, které má profesionálně provedený výzkum mít. Z kritických 
připomínek je snad možné uvést tu, kterou si sama autorka uvědomuje – jde o to, že 
kvalitativní výzkum menšího počtu respondentů sice umožňuje pochopit mnohé souvislosti 
nuceného přesídlení, ale neumožňuje dospět k odhalení určitých pravidelností, ke kterým by 



se došlo kvantitativními metodami. Jejich uplatnění však zase bránil „čas“, který uběhl. 
Druhým aspektem, který mohl být možná více zdůrazněn je větší explicitní zdůraznění role 
fyzickogeografického přístupu – nakolik např. výběr lokality či různé alternativy posunů 
hladiny nově se rodící přehrady mohly ovlivnit intenzitu přesídlení … To jsou ale detaily, 
které nikterak nemění mé vysoce pozitivní hodnocení dané práce.

Po formální stránce je práce zpracována kvalitně, je psána čtivě a pracuje s dostatečným 
počtem světové i domácí odborné literatury stejně jako dalšími vhodnými zdroji dat a 
informací.

Autorka podle mého zvolila velmi přitažlivé a důležité téma. Zpracovala jej jak po teoretické 
stránce tak z hlediska empirického výzkumu příkladně. Práci doporučuji k obhajobě.
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