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Posudek disertační práce (druhá část) 

 

Tento posudek navazuje na předešlý, nebudu tedy mnohé věci opakovat a soustředím se na 

změny, které doktorand provedl po proběhlé obhajobě, a to rovněž v návaznosti na mnou 

formulované kritické poznámky a také v souvislosti se schůzkou, kde jsme mnohé věci ještě 

osobně diskutovali. 

 

Autor v této nové verzi udělal několik zásadních změn: A) Některé části textu byly zkráceny a 

byly odstraněny zejména sekce, ve kterých docházelo k nadměrnému opakování textu. B) 

Všechna data a analýza v kapitole 5 byla pozměněna s tím, že veškerá výzkumná pozornost se 

nyní soustředila pouze na slovenské migranty do Česka/Prahy. C) Byla dodána kapitola, která 

shrnuje význam tzv. „meta-teoretického“ přístupu, resp. diskutuje empirické výsledky na 

pozadí vybraných různorodých teorií a konceptů. D) Jako dodatek byl přidán dotazník 

v podobě, se kterou pracovali respondenti.  

 

Co dané změny znamenají z hlediska kvality dané dizertace? Ve zkratce se nyní vyjádřím na 

toto téma, a to ve vazbě na mnou formulované hlavní kritické poznámky z prvého posudku. 

  

1) Práce obecně doznala změn, které ji dle mého oproti prvé verzi významně zkvalitnily, byť 

některé problémy zůstávají, jiné, nové, se také v menší míře vynořují. Z hlediska struktury a 

povahy uchopení problematiky se práce „pročistila“ (formálně i obsahově). Zmizelo, byť zdaleka 

nikoliv úplně, duplicitní opakování mnoha faktů, analýza se soustředila na jednu studovanou 

skupinu a byla doplněna velmi důležitá kapitola shrnující teorie a koncepty ve vazbě na zjištěné 

empirické poznatky. Tyto nové prvky významně zkvalitnily celou práci. Zavádějící je však nyní 

název celé práce, který by měl rozhodně reflektovat to, že hlavní studovanou skupinou jsou 

slovenští migranti v Česku. Stejně tak zůstává určitým problémem až příliš velká 

strukturace/fragmentace textu do „příliš“ malých pasáží. Rovněž tak členění (nebo naopak vůbec 

nečlenění) do některých kategorií díky malým absolutním číslům nyní nově detailně studované 

imigrační skupiny neumožňuje hlubší analýzu reality – např. detailněji podle věku či délky pobytu 

apod. …       



 

2) Z hlediska příslibu „meta-teoretické“ analýzy došlo k určitému „projasnění“, a to zejména 

přidáním oné kapitoly provazující empirii s vybranými teoriemi a koncepty. Opakovaně však 

musím konstatovat, že práce jako taková nepřináší – jak by se mohl čtenář mylně domnívat – 

nový „konzistentní model“, pouze opakovaně a správně zdůrazňuje nutnost holistického přístupu, 

zohlednění mnoha různých perspektiv při opět správném odmítnutí jedné všeobjímající teorie 

migrace. V autorově tzv. „meta-teoretické analýze“ nejde o nic jiného, než o nutnost zohlednění 

oné široké palety pohledů na komplexní proces, jakým mezinárodní migrace bezpochyby je: tedy   

„potřeba interdisciplinárního pojetí výzkumu mezinárodní migrace (o překročení hranic 

jednotlivých vědních disciplin), nutnost zohlednění mikro, mezo i makroúrovně, tj. také, že mikro 

behaviorální perspektiva by měla vždy být doplněna o analýzu makrostrukturálního prostředí a 

opačně, nutnost smíšeného analytického přístupu, který kombinuje kvantitativní a kvalitativní 

perspektivy“... atd. – viz můj předešlý posudek. Autor správně upozorňuje na tyto aspekty, dobře 

s nimi pracuje, nicméně je příliš ambiciózní a přeceňuje svůj vklad. Zdůrazňuje totiž skutečnost, 

která by měla být respektována a aplikována či alespoň diskutována při každé robustní analýze 

mezinárodní migrace. Nicméně jeho charakterizace některých teorií a konceptů je trefná a 

inspirativní je např. kombinace aplikace několika perspektiv („human capital model“ a 

„neoclassical economic theory“). Ač byly mnohé z titulů, které jsem doporučoval ke studiu a 

zapracování vzaty do úvahy, některé zůstaly opomenuty. Opětovně lituji nezařazení či 

nediskutování teorií Hoffmanna-Nowotneho (např. 1983), de Jonga a Fawcetta (1981), stejně jako 

Giddense a jeho „structuration theory“ (např. 1984). V ohledu na nové soustředění se na 

slovensko-českou migraci vysoce vzdělaných pak postrádám hlubší diskusi výzkumů a 

navazujících zjištění o migraci „highly-skilled“ jako takových i diskusi migrace mezi sobě velmi 

kulturně i geograficky blízkými zeměmi uvnitř EU (či EHS) – např. severské země, země 

Beneluxu nebo Velká Británie a Irsko.    

 

3) Možná nejpodstatnější výtka směřovala k povaze designu představeného empirického 

výzkumu, ke sběru a charakteru dat a následně též k povaze daných zjištění. Autor z velké 

části „napravil“ svoji předchozí verzi a ve své analýze se nyní zaměřil pouze na data o 

slovenských vysoce vzdělaných migrantech v Praze. Tím odstranil řadu metodologických a 

metodických problémů, které byly typické pro první verzi dizertace. Na druhé straně se úplně 

nevyhnul problémům spjatým s danou snow-ball metodou výběru, která umožňuje pouze 

velmi opatrné formulace z hlediska zjištěných závěrů a jejich možné obecnější platnosti. 

Danou analýzu rovněž zatěžuje absolutně malý vzorek, který při dalším dělení podle různých 

kategorií dat již skutečně neumožňuje dalekosáhlejší závěry (viz též výše). V tomto ohledu by 



měl být autor opatrnější a formulovat své závěry s mnohem větší pokorou. Na druhé straně 

autor dokazuje, že je schopen smysluplně a svým způsobem inspirativně analyzovat data a 

komentovat výsledky, a to i na pozadí existujících teorií a konceptů. Již dané téma – analýza 

slovenských migrantů v Česku je svým způsobem inovativní, neboť této skupině nebyla, na 

rozdíl od reprezentantů jiných imigračních skupin, věnována náležitá výzkumná pozornost. 

Výsledky analýzy jsou správně konfrontovány s výsledky studií slovenských autorů (Baláž, 

Bahna, Divinský), postrádám však širší diskusi v návaznosti na další kontexty uvnitř EU (viz 

výše). Rozhodně překvapivé a chybné je odtržení popisu metodologie o slovenských 

migrantech od skutečnosti, že v daném výzkumu byla zjišťována realita i o dalších 

migračních skupinách! To rozhodně mělo být zmíněno.        

 

V práci se objevují některé další nepřesnosti či nedokonalosti: Novela Zákona o pobytu 

cizinců již byla schválena (str. 36); obrázky 12 a 13 jsou dílem autora či jsou převzaty? (str. 

63 a 71); a „theory of practice“ je v textu někde vydávána za „koncept či teorii“, ale jde 

v podstatě o metodický přístup; ač autor volá po „holistickém přístupu“, explicitně se v práci 

hlásí pouze k politické a sociologické perspektivě (např. str. 78); závěry van Dalena a 

Henkense (2008) na str. 87 by měly být více specifikovány (takto jsou matoucí); „kvalitativní 

informace“ získané z daného dotazníkového šetření nemohou být přeceňovány – nikdy se 

nevyrovnají informacím získaným např. pomocí interview; výčet hladin spolehlivosti u snow-

ball metody výběru postrádá smysl (např. str. 100); některé závěry v empirické části 

diskutující rozdíly podle vybraných charakteristik jsou příliš „silné“ s ohledem na výběr 

vzorku a velmi malé absolutní počty (např. str. 115, 133 atd.); proč tabulka 10 končí výčtem 

za rok 2011 a nepokračuje do současnosti? 

 

Závěrem je třeba zdůraznit, že práce oproti své prvotní verzi doznala důležitých změn, které 

přispěly ke zvýšení její kvality. Přes naznačené problémy autor prokázal schopnost zpracovat 

výzkumné téma na přijatelné úrovni, přičemž, navzdory faktorům limitujícím do velké míry 

možnost zobecnění, obohatil poznání o analýzu povahy současné migrace vzdělaných 

Slováků do Česka, resp. Prahy. V tomto ohledu stejně jako v pokusu zohlednit množství 

existujících teorií a konceptů při vysvětlení této migrace stejně jako z hlediska popisu 

migrační reality Česka ve vazbě na socioekonomickou situaci země a též probíhající změny 

migrační legislativy je práce důležitým příspěvkem. Přes výčet problémů – viz výše - 

hodnotím práci nyní poměrně pozitivně a doporučuji ji k obhajobě.  

 



Praze 21.8.2014 

Dušan Drbohlav 

 

 

 


