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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je z hlediska délky minimalistická, na samém okraji přijatelnosti (cca 50 stran textu).  Obsahuje 
řadu překlepů a formálních nedostatků u obrázků (map). Velmi zajímavé téma prostorového 
rozložení a chování Vietnamců v Česku by zasloužilo více textu, i když autorka v podstatě 
zodpověděla všechny své výzkumné otázky.  Zdařilé a dobře vypovídající grafy vhodně doplňují celý 
text práce.   

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Cíle diplomové práce navazují na velmi zdařilou bakalářskou práci autorky tím, že hlouběji zkoumají 
prostorové rozmístění Vietnamců v Česku díky datům z dotazníkového šetření, které měla autorka 
k dispozici z projektu GAČR (viz níže).  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Využití zdrojů literatury by mohlo být rozsáhlejší, zejména v provázanosti  teoretických  a 
empirických poznatků. Vhledem k publikování několika výstupů z projektu  GAČR mohlo být využito i 
více závěrů z těchto studií, stejně tak i využity další zdroje literatury v koncepční a teoretické části 
práce. Bohužel zde chybí jednotná nit propojující zvolené teorie/koncepty – od teorie sítí přes 
etnické podnikání po prostorové rozmístění. Celkově lze ale říci, že zvolené teorie jsou vzhledem 
k tématu použity správně. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika práce odpovídá úrovni diplomových prací. Využívá částečně metodiku z výzkumu projektu 
GAČR č. P404/12/1014 „Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační 
nebo difuzní procesy“, na kterém se autorka také podílela. Dále využívá jednoduché kvantitativní 
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metody, které „dokreslují“ zkoumanou situaci. Autorka využívá dat z dotazníkového šetření a dále ze 
Sčítaní SLDB 2011. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autorka nejprve analyzuje celkovou situaci  Vietnamců  v Česku, charakterizuje jednotlivé etapy 
jejich příchodu a následně se pokouší tyto znalosti aplikovat na získaná data z dotazníkového šetření. 
Dále využívá dat ze Sčítání a využívá některé výsledky již publikovaných textů (např. Čermák, Janská 
2011). Jednoduchá analýza dat z dotazníkového šetření předchází podrobnějšímu popisu výběru 
prvního a druhého bydliště imigrantů, důvodům ke stěhování, typům bydlení v závislosti na 
stěhování. Zdařilé zpracování závislosti práce a stěhování, resp. změny profesí před imigrací a 
v průběhu pobytu v Česku vychází z již publikovaného článku v časopise JOSRA (viz citace níže), na 
kterém se autorka podílela. V samostatné kapitole je zpracovaná sekundární migrace v Karlovarském 
a Ústeckém kraji, která je v podstatě unikátní díky datům získaným z dotazníkového šetření. 
Přiložené migrační trasy by zasloužily následnou hlubší interpretaci, i když se o ní autorka v omezené 
míře také pokusila. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry reflektují odpovědí na položené výzkumné otázky, i když velmi stručně a ne všechna tvrzení 
jsou zcela potvrzena. V textu chybí odkazy na již citovanou literaturu a prokázané zákonitosti (např. 
na str.59 odstavec č. 3. v tvrzení o změně koncentrace Vietnamců s využitím Ginniho koeficientu). 
Výsledky na sebe ale logicky navazují a přispívají tak k pochopení celé předkládané práce.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce začala velmi ambiciózně, kdy autorka si kladla cíle jak na národní, tak i na regionální úrovni 
poznat geografické/prostorové rozložení Vietnamců v Česku. Zůstala však ve svém zkoumání na „půl 
cesty“, kdy práci chybí jednak větší provázanost mez oběma úrovněmi poznání, tak i využití 
složitějších statistických metod, které by toto propojení event.zákonitosti sofistikovaněji popsaly. 

Předkládaná práce má však svojí hodnotu ve zkoumaných cílech vietnamské komunity, zejména 
propojení profesního zaměření Vietnamců v zemi původu a v cílové zemi z hlediska místa pobytu. 

Autorka se navíc významně podílela na odborné publikaci, využívající výsledky projektu GAČR 
(Janská, E., Honigová, T., Hassman, J. (2014): Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku. 
JOSRA migrace. ISSN 1803-3687. HTTP://WWW.BOZPINFO.CZ/JOSRA/JOSRA-MIGRACE/VIETNAMCI-
V-CESKU.HTML.). Tyto výsledky uplatnila také ve své práci, i když nevyužila celý její potenciál.  

 Práci i přes uvedené výtky doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

V závěrech práce je tvrzení, že se potvrzuje vliv ekonomické saturace na vnitřní migraci Vietnamců. 
Jak lze toto tvrzení doložit? 

http://WWW.BOZPINFO.CZ/JOSRA/JOSRA-MIGRACE/VIETNAMCI
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