
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Zuzany Lešetické:

Cizinci a mezinárodní migrace v ČR z hlediska regionálních rozdílů
(po roce 2001)

Téma  práce  je  vzhledem  k rostoucímu  rozsahu  mezinárodní  migrace,  jejím  proměnám  a  změnám
v pohledech na význam migrantů, at' už na celostátní nebo na regionální úrovni, velmi aktuální. Práce je
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k práci přistupovala iniciativně a velmi samostatně, což se však, zejména v pokročilém a konečném stádiu
zpracování, nakonec ukázalo být trochu ke škodě práce. Soustředila se především na popis dat a obecnější
závěry  (až na typologii  okresů)  chybí  nebo jsou zmiňovány  spíše  nesměle.  Skloubení závěrů z popisné
analýzy  s obecně   známými  teoretickými   přístupy,   které   by   autorce   umožnilo   obecnější   hodnocení
zjištěných skutečností, je naznačeno jen velmi okrajově v závěru práce. I z něj je však patmé, že autorka
teoretické   základy   nepochybně   prostudovala,   také   v seznamu   použité   literatury  je   citováno   více
klíčových prací  s teoretickými výstupy (Drbohlav, Kučera, Bucin), těchto materiálů však ke  své  škodě
využila jen ve velmi omezené míře.

Práce, která logicky dobře stmktuována, se člení do pěti kapitol (včetně úvodu a závěru). Po úvodu, kde
nechybí vytyčení cílů práce, následuje stručná kapitola věnovaná metodice, která sestává ze dvou částí -
v první je velmi stručný popis použitých ukazatelů, druhá část je věnována legislativě a zdrojům dat, které
ale mohly být popsány adresněji vzhledem k dalším kapitolám.   Právě zde bylo možné očekávat zařazení
určitých teoretických aspektů souvisejících s typy migrantů, které by osvětlily změny ve složení a počtech
cizinců  a  jejich   demografické   charakteristiky,   které   autorka   stručně,   leč   vcelku   správně   popisuje
v kapitole následující. Další podrobněji členěná kapitola je zaměřena na rozmístění a regionální odlišnosti
struktury  cizinců  podle  typu  pobytu,  státního  občanství  a  ekonomické  aktivity.  Vyúst'uje  v  typologii
okresů,  zpracovanou  metodou  shlukové  analýzy.  Je  trochu  zarážející,  Že  autorka  vyřadila  ze  souboru
shlukovaných regionů Prahu i  skutečnost,  že  se v analýze přiklonila k využití  pouze tří  proměmých.  I
když  své  rozhodnutí  v práci  vysvětluje,  bylo  by  vhodné  tyto  důvody  více  ozřejmit.  Pouze jeden  a půl
stránkový  závěr  bohužel  nesplňuje  očekávání  hlubšího  posouzení     výsledků  analýzy  v souvislosti  s
obecnějšími zásadami a teoriemi migrace -tím spíše, že toto chybí  uvnitř analytických kapitol. Na druhé
straně  oceňuji,  Že   se  zde   autorka  v souvislosti   s  výsledky  své   analýzy  zamýšlí   i  nad  možnostmi
nahrazování populačních ztrát při rostoucích počtech cizinců, byť velmi stručně.

Kromě  učitých  výhrad  ke  koncepčnímu  zpracování, jež  ovšem  vyplývají  spíše  z   malých  zkušeností
autorky,  práci  vytýkám  i  některé  chyby  v používání  základních  temínů:  především  záměnu    trvalého
pobytu  za dlouhodobý (str.  15.  kap.  3.2.1  -Poláci,  dále na  str.  21  poslední  odst.),  chybné,  i  když  spíš
neobratné tvrzení na str.11,  „  ...občanů EU/EHK  ...  (tito příslušníci jiného občanství nejsou považováni
za  cizince)".  U  některých  zjištěných  skutečností  mohlo  být  uvedeno  obecně  známé  vysvětlení  (např.
vysoký podíl  Ukrajinců  podnikajících  v oboru  stavebnictví  na  živnostenský  list  -str.18).  Zůstala  také
neopravena řada gramaticky chybných fomulací.

Kladně  hodnotím  samostatnost  autorky  v  přístupu  k práci,  dobrou  orientaci  v   nepřehledné  legislativě
plné změn a v poměmě složité datové základně,  a schopnost samostatného uvažování.
Předložená bakalářská práce má 37 stran textu, který je doplněn rozsáhlou přílohou (6 datových tabulek a
2  obrázky).    Má  všechny  formální  náležitosti,  správně  sestavený  seznam  literatury  (z  níž  ovšem  není
v textu příliš často  citováno, nebo chybí odkazy)  a   působí úpravným dojmem.  Regionální rozmístění a
struktura cizinců jsou dokumentovány řadou zdařilých kartogramů Oež ovšem mohly ve více případech
zohledňovat i relativní struktuální ukazatele), text ilustrují výstižné grafy.
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bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 2.9.2008 RNDr. Dagmar Bartoňová. Ph.D.


