
Posudek škoLitele na bakalářskou práci Romana Kurkina
„Charakteristiky plodnosti imigrantů ve vyspělých zemích"

Bakalářskou práci Romana Kurkina „Charakteristiky plodnosti imigrantů ve vyspělých zemích" tvoří 54 stran textu. Práce
má standardní strukturu aje rozdělena do osmi číslovaných kapitol včetně úvodu a závěru, které jsou doplněny seznamem

použité literatury a dalších infomačních zdrojů.

Student Roman Kurkin  si pro svoji bakalářskou práci zvolil poměmě obtížné téma.  Jeho složitost spočívá v omezené
dostupnosti dat, v jejich vesměs nízké kvalitě a také v absenci hlubší, především teoretické rozpracovanosti tématu v naší

i zahraniční literatuře. Zároveň se všakjedná o téma velmi áktuální, nejen proto, že imigrantů v rozvinutých zemích trvale

přibývá,aletakévzhledemktomu,žeivodbomýchkruzíchstálepřežívajínejrůznějšístereotypytýkajícísereprodukčního
chování imigrantů a jeho současných i budoucích dopadů na vývoj sociálně demografických struktur obyvatelstva.

Těžištěpředloženéprácespočívávposkytnutípřehleduvybranýchempirickýchiteoretickýchpoznatků,kterébylyzískány

převážně na základě  studia sekundámích  informačních  zdrojů,  zejména odbomých  článků  a monografií.  Zamýšleným
vkladem  studenta nebylo  však jen  získáni'  a  uspořádání  obsahově  poměmě  heterogemí  infomace,  ale  také její jisté
zobecnění. Pokusil se totiž na základě poznatků nejrůznějších autorů odpovědět na soubor otázek zaměřených na úroveň

plodnosti imigrantek v porovnání s úrovní plodností ve zdrojových a cílových zemích.

Posledně uvedené  otázky jsou  formulovány v  samotném úvodu práce. Na ně navazuje  stručná diskuse obecných rysů
statistikymezinárodnímigraceametodzjišťováníplodnosticizincůaimigrantů.Vsamostatnýchkapitoláchjsouuvedeny

přehledy  hypotéz  o  vývoji  úrovně  plodnosti  alochtomího  obyvatelstva  a následně  i  faktory ji  ovlivňující.  Ve  druhé,
empiricky  zaměřené  části  práce  se  autor  na  příkladu  různých  výzkumů  zaměřených  na  situaci  v  několika  tradičně
imigračních zemích včetně České republiky a s ohledem na dříve  fomulované  otázky  snaží o podchycení základních

projevůreprodukčníhochováníimigrantůnejenpodlezeměpůvodu,aleipodlejejichdalších,povětšinoudemosociálních
charakteristik. Závěrečná část práce se sestává z diskuse a závěru. Diskuse spočívá v konfi.ontaci vybraných pracovních
otázek (hypotéz) s empirickými zjištěními tak, jak jsou prezentována v autorem podchycené literatuře.

Z obsahového hlediska se autor s tématem své bakalářské práce vypořádal velmi  dobře. Nejenže v rozsáhlém souboru
literatury  vyhledal  a poměmě  kvalitně  zpracoval  dostupné  informace,  ale  pokusil  se  také  o její  širší  zobecnění,  což

ubakalářskýchpracínebývápravidlem.Přestožejehoprácevykazujeurčiténedostatkyobsahovéhoapředevšímformálnmo
rázu,pokládámjicelkovězazdařilou.Rozsahemzpracovánítématusenavícjednáovýznamnýpříspěvekkdiskusiaktuální
otázky reprodukce cizinců a imigrantů v české demografické literatuře. V budoucnu pak tato práce jistě poslouží, ať již
autorovi  samotnému  nebo  jeho  následovníkům,   přinejmenším  jako   solidní  východisko  k  dalšímu  studiu  dotčené

problematiky.

Pokud jde o formální nedostatky práce, považuji za účelné zde upozomit na skutečnost, Že autor nevěnoval potřebnou

pozomostgrafickémuzpracovánítextu..Napříkladpovažujizanevhodnéavevětšiněpřípadůzhlediskaautorskéhopráva
iproblematicképřebíratvnekvalitnímzobrazenígrafikuanavícscizojazyčnýmpopisem.Tatopoznámkasezejménatýká
většinyvprácipublikovanýchgrafů.Lepšímohlabýttakéúpravatabulekazačleněnígrafickýchobjektůdotextu.Vzávěru

práce se pak množí překlepy, nesourodé fomátování textu (např. na str. 44) a současně se snižuje kvalita vyjadřování. Na
některých místech měl autor problémy s gramatikou, zejména se mu nepodařilo uhlídat shodu podmětu s přísudkem (např.
str. 21  a 29 -„imigrantky měli").

Přes výše uvedené výhrady posuzovaný text svým obsahem i rozsahem naplňuje požadavky kladené na závěrečnou práci
bakalářského  studia  demografie  a  proto  předloženou  práci  Romana  Kurkina  „Charakteristiky  plodnosti  imigrantů  ve
vyspělých zemích" navrhuji přijmout k obhajobě.
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