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Práce se zabývá tzv. environmentální migrací, která v současném výzkumu migračních 
pohybů nabývá především v souvislosti s klimatickými změnami stále více na významu. Jde o 
obecně ceněné interdisciplinární téma, které v tomto případě nejenom provazuje různé 
sociálně vědní discipliny, ale propojuje též přírodní a sociální sféru. Význam práce je o to 
větší v Česku, kde na toto téma existuje zatím velmi omezený počet studií. 
 
Práce se soustřeďuje na problematiku povodní a souvisejících dopadů na obyvatelstvo. 
Hlavním cílem je zjistit, zda na příkladu vybraných čtyř obcí Jihočeského kraje (položených 
na řece Lužnici – Černýšovice, Dobronice, Dráchov a Klec), postižených povodněmi v letech 
2002 a 2013), je možné identifikovat environmentální migraci. 
 
Práce má logickou strukturu, začíná obecným představením přírodních katastrof a jejich vlivu 
na člověka, pokračuje charakterizací reakcí společnosti a člověka na povodně, přičemž zde 
autorka logicky zdůrazňuje psychologické aspekty. Následuje představení významu 
vybraných faktorů ovlivňujících reakce obyvatelstva – zejména geografickou polohu, roli 
obce a informovanost. Obecná část práce končí stručným představením charakteru povodní 
v letech 2002 a 2013 na úrovni Česka i samotného Jihočeského kraje. Empirická část 
vlastního autorčina výzkumu začíná představením čtyř vybraných obcí a deskripcí 
povodňových událostí v daných letech. Analýza se dělí na kvalitativní – ve které jsou 
vyhodnocena interview s hlavními představiteli obcí na téma daných povodní a jejich průběhu 
a dopadů a kvantitativní část, ve které je pomocí faktorové analýzy vyhodnocen dotazník 
získaný od 46 vybraných respondentů zasažených danými povodněmi, a to s důrazem na 
vyhodnocení role tří již zmíněných faktorů – geografické polohy, role obce a informovanosti. 
 
Práci autorky hodnotím pozitivně. Byla schopna si definovat problém, hlavní výzkumné 
otázky, určit výzkumné území i metody – včetně přípravy a realizace dotazníkového šetření a 
interview, které vedly k naplnění výzkumného cíle. Její analýza, včetně testování vlivu 
vybraných faktorů je smysluplná, byť kvantitativní analýza trpí malým absolutním počtem 
respondentů. Tento problém limituje jak samotnou analýzu (nemožnost rozkrýt nuance 
některých aspektů; při třídění se pracuje s velmi malými čísly), tak poté interpretace, které 
mohou pouze „indikovat“ nikoliv potvrzovat řadu zjištění. Práce má tedy spíše charakter 
určité sondy do dané problematiky a může sloužit jako určité „vodítko“ pro další, robustnější 
studie. Právě v tomto ohledu mohla být autorka ve svých formulacích „střízlivější“, byť si je 
dobře vědoma daných omezení. Z metodického hlediska bych rovněž asi více diskutoval 
(ne)/spolehlivost daných migračních dat, od kterých se odvíjí daná tvrzení o „neexistenci 
environmentální migrace“. Stejně tak by bylo vhodné tříděná data v tabulkách v poslední části 
práce (byť jde o velmi „malá čísla“) testovat z hlediska statistické významnosti rozdílů mezi 
sledovanými proměnnými. Autorka však celkově odvedla poctivou výzkumnou práci, přičemž 
kromě otázek základního výzkumu se také správně dotkla aspektů praktických doporučení, 
která s řešenou problematikou jednoznačně a důležitě souvisí.  
 



Práce je celkově kvalitní, sevřená a dobře se čte. Grafika je na dostatečné úrovni. V práci se 
však někde objevují zbytečné překlepy a gramatické chyby. 
 
Přes zmíněné určité nedostatky autorka podle mého prokázala schopnost výzkumné práce na 
odpovídající úrovni, a proto práci doporučuji k obhajobě. 
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