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Diplomová práce se věnuje migračnímu chování mladých lidí v suburbánním zázemí Prahy. 
Reaguje tak na (především) mediální diskurz poukazující na návrat nespokojených 
suburbanitů zpět do jádrových měst. Autor se rozhodl studovat specifickou skupinu mladých 
lidí, u kterých je pravděpodobnost stěhování zvýšená. Důvodem je zejména očekávaná pozice 
na rozhraní dvou fází životního cyklu. Cílem práce je proto zachytit minulou a očekávanou 
budoucí rezidenční mobilitu/stabilitu mladých lidí žijících za hranicí Prahy. V úvodní kapitole 
autor zasazuje svůj příspěvek do současného výzkumného kontextu a jasně stanovuje hlavní 
cíle práce. Na ně navazuje sedm srozumitelných výzkumných otázek, které jsou dále 
zpřesněny.  
 
Silnou stránkou práce je druhá kapitola věnující se teoretickému zarámování práce. Autor 
nejprve charakterizuje proces suburbanizace, podrobněji se pak zabývá zejména propojení 
konceptů rezidenční spokojenosti a rezidenční stability/mobility a rovněž konceptu životního 
cyklu. Snaží se porovnávat a srovnávat přístupy jednotlivých autorů, což se mu daří. Práce 
s literaturou je tedy na dobré úrovni. Na konci kapitoly autor též představuje hlavní principy 
metodického přístupu (zakotvené teorie), který v práci využívá. 
 
V práci jsou kombinovány metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu, zejména s ohledem 
na dostupnost dat a časovou perspektivu sledování migračního chování. V metodické části 
proto autor popisuje oba výzkumné přístupy: představuje zdroje dat pro kvantitativní analýzu 
a zejména velmi podrobně seznamuje čtenáře s postupem kvalitativní části výzkumu 
(především se strategií získávání dat).  
 
Ke slabším místům patří kvantitativní část hodnotící dosavadní míru migrační mobility mladých 
lidí na úrovni okresů Praha-východ a Praha-západ, která je hodně popisná a některé 
interpretace nedotažené a velmi diskutabilní. Například uváděné předpokládané motivace pro 
stěhování jsou nastíněny velmi schematicky. Rovněž nárůst absolutního počtu vystěhovalých 
ze sledovaných okresů nelze, podle mého názoru, zdůvodňovat pouze rostoucí životní úrovní 
a zvyšující se dostupností bydlení širším skupinám obyvatel, kteří se mohou stěhovat (a je 
například do jisté míry jednoduše ovlivněn zvyšujícím se celkovým počtem obyvatel v 
okresech). Daleko zajímavější a přínosnější by bylo sledovat, jak se vyvíjí specifické míry 
migrace a jejich srovnání s trendy s celou populací ČR. 
 
Při zpracování kvalitativního výzkumu byla odvedena poctivá a dlouhotrvající práce při sběru 
a transkripci velkého množství rozhovorů. Sebraná data mají vysoký potenciál, který však 
zůstal podle mého názoru jen částečně využit. Přestože analýza empirického materiálu přináší 
velmi zajímavá zjištění, některé části její jsou málo propracované a zasloužily by si další 
vyhodnocení. Chybí mi především snaha o postihnutí hlubších souvislostí a lepší propojení 
jednotlivých aspektů rezidenční spokojenosti a pozice v životním cyklu s předpokládanou 
rezidenční mobilitou nebo stabilitou. To by pomohlo poukázat na zásadní momenty při 
rozhodování o stěhování. 



 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni, bez většího množství překlepů a gramatických 
chyb. Text je napsán poměrně čtivým jazykem, v empirické části je pěkně doplněn vhodnými 
citacemi výpovědí respondentů. Grafické prvky jsou pěkně zpracovány. 
 
Celkově lze pozitivně hodnotit zápal a odhodlání pro zpracování zejména kvalitativního 
výzkumu, které se projevilo ve velkém množství nasbíraného materiálu. Přestože se autor 
práce snažil pracovat na diplomové práci soustavně po celou dobu jejího řešení, v časovém 
plánu zpracování práce se projevila jeho nezkušenost s daným typem výzkumu, která měla za 
následek, že některé její části byly zpracovávány v časové tísni a nejsou tak pravděpodobně 
zcela podle jeho představ.  
 
Přes uvedené připomínky považuji předloženou diplomovou práci za zdařilou a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze 10. 9. 2014      RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 


