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Bakalářská práce Adama Klsáka se zabývá rezidenční diferenciací obyvatelstva 
v Karlových Varech a klade důraz na místní specifika, jimiž jsou lázeňský charakter centra města 
a s ním do značné míry související přítomnost cizinců. Cílem práce je identifikovat populačně 
významné skupiny cizinců a zhodnotit jejich prostorové rozmístění ve městě, zejména 
v lázeňském centru. 

Práce je strukturována do šesti kapitol. V úvodní části práce jsou představeny výzkumné 
otázky směřující k poznání prostorové diferenciace cizinců v Karlových Varech a k vysvětlení 
jejich rezidenčních preferencí. Následující kapitola je rešerší literatury věnující se rezidenční 
diferenciaci v obecné rovině, kde autor práce dokládá velmi dobrou orientaci v česko- i 
cizojazyčné odborné literatuře. Ve třetí kapitole vhodně zasazuje práci do kontextu zemí střední 
a východní Evropy a představuje hlavní zjištění předchozích výzkumů týkajících se rezidenční 
segregace a problematiky počtu, rozmístění a charakteristik nejpočetnějších skupin cizinců 
žijících v Česku.  

Čtvrtá část práce přibližuje vlastní empirický výzkum založený na analýze dat ze Sčítání 
lidů, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) a na realizaci polostrukturovaných rozhovorů s aktéry 
v oblasti trhu s nemovitostmi a místní samosprávy. Autor definuje základní pojmy používané 
v dalších částech práce a správně upozorňuje na některá úskalí dostupných statistických dat. Ne 
vždy má však při interpretaci výsledků tato omezení na paměti (viz níže). V kapitole je dále 
vysvětlen výpočet lokalizačního kvocientu, způsob výběru aktérů pro kvalitativní výzkum a jsou 
nastíněny otázky pokládané aktérům v rozhovorech. Pozitivně hodnotím, že ani zde autor 
nezapomíná diskutovat omezení plynoucí ze zvolených metod výzkumu. Kapitola je vhodně 
doplněna přehledovou mapou ZSJ v Karlových Varech, kde autor zřejmě přehlédnul chybějící 
prvek legendy (šrafy), jenž je popisován až v následujícím textu. 

Nejzajímavější a nejhodnotnější částí práce je podle mého názoru pátá kapitola, především 
její druhá polovina, v níž autor konfrontuje poznatky o etnické prostorové diferenciaci 
obyvatelstva Karlových Varů, resp. lázeňského centra města, a jejích pravděpodobných příčinách. 
Naopak za slabší část považuji druhou podkapitolu, která by podle mého názoru mohla být méně 
popisná. Autor zde také zřejmě zapomíná reflektovat dřívější poznatek o poměrně značném 
podílu cizinců, kteří v SLDB 2011 neodpověděli na otázky ohledně vzdělání a ekonomické aktivity. 
Dopouští se pak nepřesnosti, když upozorňuje na „potenciál“ představovaný 33% podílem Rusů 
mladších 15 let (vychází zde pouze z údajů o respondentech, kteří v SLDB vyplnili stupeň 
nejvyššího dosaženého vzdělání; s. 30-31), přitom z předcházející tabulky 5.6 je patrné, že podíl 



dětí s ruským státním občanstvím je „pouze“ 14 %. Oceňuji naopak cenné poznatky týkající se 
rezidenčních preferencí cizinců (především ruskojazyčné menšiny) a sezónnosti jejich pobytu 
získané díky rozhovorům s aktéry. 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Text je vhodně strukturován do kapitol 
a napsán poměrně čtivě, autor rovněž dobře pracuje s odbornou terminologií. V hodnocené 
bakalářské práci se vyskytuje pouze několik překlepů a drobných chyb. Kladně hodnotím také 
využití úryvků z rozhovorů, které umožňují čtenáři lépe proniknout do problematiky a seznámit 
se s postojem dotazovaných aktérů. Autor doprovází text vhodně zvolenými grafickými prvky, jež 
jsou kvalitně zpracovány. Vhodnější by podle mého názoru bylo v kartogramech v kapitole 5.3 
označit (např. stejně jako v mapě 4.1) ZSJ s nízkým počtem obyvatel, popřípadě zvážit využití 
stejných intervalů v mapách lokalizačních kvocientů pro občany různých států nebo alespoň pro 
občany států se srovnatelnou variabilitou hodnot lokalizačního kvocientu. Fotografie 
rezidenčních lokalit s významnou koncentrací cizinců v příloze by lépe dokreslovaly popisovanou 
skutečnost, kdyby na ně bylo odkazováno průběžně v textu, nikoliv až v poslední větě odstavce, 
ve kterém se jimi autor zabývá. 

Na závěr bych chtěla autora požádat o zodpovězení následujících otázek: 

• Jak probíhal výběr respondentů pro rozhovory? Setkal jste se při přípravě nebo 
realizaci rozhovorů s nějakými překážkami? 

• V závěru práce uvádíte, že „[p]otenciál dalšího výzkumu” spatřujete “zejména v 
rozšíření problematiky na celý funkční region města“ (s. 50). Uveďte, prosím, na 
základě čeho byste tento region vymezil a na které aspekty etnické rezidenční 
diferenciace byste se v tomto území při dalším výzkumu zaměřil. 
 

Bakalářská práce Adama Klsáka je podle mého názoru velmi kvalitním příspěvkem 
k poznání aktuálního a společensky významného tématu, jímž je etnická rezidenční diferenciace 
českých měst. I přes uvedené drobné nedostatky práci hodnotím jako velice zdařilou a doporučuji 
ji k obhajobě. 
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