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Shrnutí práce 

Práce se na 100 stranách věnuje fenoménu environmentálně motivované migrace v konkrétní 
případové studii čtyř venkovských obcí Jihočeského kraje. Autorka kombinuje kvalitativní a 
kvantitativní výzkumné metody a zabývá se vlivem vybraných faktorů na migrační chování obyvatel 
zkoumaných obcí, v souvislosti s povodněmi v roce 2002 a 2013.   
 
Hodnocení obsahu práce 

Teoretická část, tvořící přibližně polovinu práce, začíná sekcí věnovanou obecně přírodním 
katastrofám a podrobněji povodním převážně v ČR, pokračuje studiem reakcí společnosti na povodně 
s důrazem na behaviorální geografii a environmentální psychologii a různé formy zvládání povodní, 
dále se věnuje třem vybraným faktorům ovlivňujícím reakci společnosti na povodně (jsou jimi 
geografická poloha, role obce a informovanost obyvatel) a končí popisem významných povodní v ČR 
v letech 2002 a 2013. Celkově teoretickou část považuji za zdařilý úvod do problematiky povodní, 
společenské reakce na tyto jevy a fenomén environmentální migrace. Oceňuji např. diagram se 
strukturou vlivu povodní na různé úrovně sociální struktury (s. 22). Mám ovšem i několik drobných 
kritických výhrad. Domnívám se, že v teoretické části mohly být ještě více akcentovány předchozí 
případové studie zabývající se vlivem informací na obyvatele a rolí obcí (vzhledem k tomu, že je to 
klíčová otázka terénního šetření). Dále bych si dovolil nesouhlasit s kategorickým určením změn 
klimatu za hlavní příčiny povodní (vliv změn klimatu na současné povodně je problematický, 
problematičtější než např. na sucha). Taktéž kritika hospodaření s vodními nádržemi by nemusela být 
tak kategorická, například vzhledem k nepřesnostem v předpovědích v roce 2013 nebo k celkovému 
množství srážek v roce 2002 (obojí s. 22).  
Samotný terénní výzkum kombinuje kvantitativní i kvalitativní metody, tedy polostrukturované 
rozhovory s představiteli obcí a dotazníkové šetření obyvatelů. Autorka jasně vysvětluje zvolenou 
metodiku, oceňuji také velmi dobře podložený výběr čtyř obcí. Počet respondentů, kteří dotazníky 
vyplnili, není sice velký (63, respektive 46 zahrnutých do analýzy), ale vzhledem k relativně malému 
počtu obyvatel čtyř vesnic a k problematice dotazníkových šetření to považuji za dostatečný počet 
pro potřeby této práce. Drobnou připomínku bych měl ovšem k faktu, že u vysvětlení kvalitativních 
metod není řečeno, jak probíhala práce s přepsanými rozhovory (tedy kódování dat, určování 
hlavních témat atd.).    
Výsledkům terénního šetření předchází demografická analýza obcí, jež naznačuje, že v nich po 
povodních nedocházelo k environmentální migraci. Výsledky kvalitativní části výzkumu dobře ilustrují 
situaci po povodních v jednotlivých obcích, především s důrazem na škody, reakci obce a obyvatel 
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(strategie zvládání vs. adaptace), informovanost a environmentální migraci (i zde se ukazuje, že k ní 
spíše nedochází). 
Výsledky kvantitativního šetření jsou postaveny na faktorové analýze a kontingenčních tabulkách. 
Autorka konstatuje, že výsledky dotazníkového šetření potvrzují určité rozdíly v tom, jak povodně 
proběhly v různých obcích a jak na ně obce reagovaly, socio-demografické charakteristiky mají na 
vnímání obyvatel jen omezený vliv (což bude dáno i relativně nízkým počtem respondentů). Výsledky 
také ukazují určitý rozdíl mezi hodnocením informovanosti v letech 2002 a 2013 (kritičtější postoj 
obyvatel po loňském roce), což autorka přisuzuje především odlišností obou povodní, a s tím 
související náročností na informování obyvatel. Ani kvantitativní analýza nedokládá environmentální 
migraci v rámci této případové studie, a i když o stěhování část respondentů uvažovala, nerealizovala 
jej. Ke zdařilé kvantitativní analýze mám jen dvě drobné připomínky. U vysvětlení proměnných 
použitých ve faktorové analýze na s. 79–80 mi chyběly škály odpovědí. Jsou sice v příloze, ale to 
čtenáře poněkud zdržuje. A aby mohla autorka formulovat statisticky podložené závěry založené na 
kontingenčních tabulkách, bylo by vhodné čtenáři také prezentovat hodnoty chí kvadrátu a 
adjustovaných reziduí.  
V závěru autorka výstižně shrnuje svoji práci a zdůrazňuje důležitost psychologické a sociální stránky 
zvládání povodní, jež se ukazují být důležitějšími faktory než pouze prostorové souvislosti.       
 
Formální náležitosti 

Práce obsahuje všechny potřebné formální náležitosti, kvalitně zpracovaný seznam české i zahraniční 
literatury, český i anglický abstrakt a dostatek grafů, tabulek a map i dodatečné přílohy  
Drobné připomínky bych měl pouze k občasným překlepům či pravopisným chybám, např. na s. 13 (ti, 
kteří přišly o majetek) nebo na s. 25 (doping strategy).  
   
Otázky k diskuzi při obhajobě 

1. Autorka volně přechází mezi termínem „povodně“ a „záplavy“, aniž by to jakkoli komentovala, 
z čehož usuzuji, že je chápe jako synonyma. Jsou to opravdu zcela zaměnitelné pojmy nebo se nějak 
liší?  

2. Zdá se, že povodně, alespoň dle této případové studie, nejsou důvodem pro environmentální 
migraci v ČR. Existují u nás jiné přírodní či člověkem způsobené environmentální problémy, které by 
vedly k environmentální migraci (ve formě env. motivovaných migrantů nebo env. přesídlenců)?      
 
Celkové hodnocení 

Diplomová práce Jitky Koskové dává do souvislosti aktuální jev, tedy povodně, s koncepcí 
environmentální migrace, což považuji v českém prostředí za velmi přínosné, neboť to přináší nový 
úhel pohledu. S použitím vhodných metod autorka v práci splnila své cíle, respektive zodpověděla 
stanovené výzkumné otázky. Souhlasím s autorkou, že tato práce může sloužit jako určitá reflexe pro 
studované obce i jako podklad pro další vědeckou práci. Vzhledem k tomu, že environmentální 
migrace nebyla v této případové studii prokázána, nabízí se při dalším studiu buď změna motivu 
k migraci (tedy problému nebo katastrofy) nebo opakování povodňové studie v odlišné lokalitě. 
Závěrem konstatuji, že autorka splnila všechny nároky kladené na závěrečné magisterské práce a 

práci doporučuji k obhajobě.   
 
 
 
Ve Vlašimi 28. 8. 2014    
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