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Aktuálnost tématu: Migrace v rámci studia reprodukčních procesů doposud zůstává ve stínu 
přirozené měny jak z hlediska empirického a teoretické výzkumu, tak i z pohledu výzkumu 
metodologického. Přitom migrace je dnes v ekonomicky vyspělých zemích na všech základních 
úrovních územního členění, od lokální po celostátní, většinou rozhodující komponentou 
populačního vývoje. Tento stav má své historické, věcné i technické kořeny. Migrace nebyla 
původně předmětem zájmu demografů, je to proces vyznačující se značnou šíří a komplexitou 
podmíněností, jehož poznání navíc vyžaduje dobře vyvinutou prostorovou představivost, a 
informačně i metodicky je migrace hůře uchopitelná než složky přirozené měny. V tomto kontextu 
se metodologický příspěvek diplomantky k poznání tohoto procesu jeví jako velmi aktuální. 
   
Hodnocení  

Vymezení problému a cíle práce:  

Vymezení studovaného problému je v práci specifikováno nepřímo, prostřednictvím názvu 
předložené práce. Úkolem diplomantky bylo podat co nejúplnější přehled metod tematické 
kartografie, použitelných při studiu migrace zahrnujícím nejen popis a analýze, ale také prognózu 
tohoto procesu. Přestože se dá vymezení problému z názvu vyčíst, mrzí mne, že v této a některých 
dalších, spíše formálních otázkách Barbora Musilová nevyslyšela rad školitele a nepostupovala 
podle obecné logické osnovy závěrečných prací, která zahrnuje explicitní vymezení problému, 
formulaci cílů práce, výzkumných otázek a vstupních hypotéz. Přinejmenším by se tím vyhnula 
diskuzi o cílech své práce a oprávněné kritice. 

Struktura práce: 

Struktura práce je, až na výše uvedené výhrady logická a působí kompaktním dojmem. První část 
práce tvoří dobře rozpracovaný vstup do problematiky migrací a jejich statistického popisu (kap. 2 
až 4). Členění dalšího textu (kap. 5 až 7) plně odpovídá postupu autorky od obecných metod a 
principů kartografie přes jejich aplikace na migrační data k řešení vybraných specifických problémů 
stojících ve středu zájmu studia prostorových aspektů migrace. Práce obsahuje také technický i 
věcný závěr, obsáhlý seznam použité literatury a velmi názorně zpracované přílohy, které na 
konkrétních datech dobře ilustrují navržené metody a jejich principy.     

Zpracování tématu: 

Zpracování tématu diplomantkou je velmi kvalitní jak po obsahové, tak formální stránce. V tomto 
kontextu je potřeba vyzvednou, že Barbora Musilová na tématu pracovala samostatně a iniciativně. 
Její seznam použité literatury obsahuje více než sto titulů z různých odborných oblastí, přičemž se 
nejedná pouze o nominální seznam informačních zdrojů relevantních z hlediska řešené 
problematiky. S řadou z nich autorka totiž velmi intenzivně pracovala. K obsahu jednotlivých kapitol 
v jejich výsledné podobě nemám podstatné připomínky. Ty jsem diplomantce tlumočil v průběhu 
zpracování diplomové práce, přičemž byly většinou respektovány. Významněji se rozcházíme pouze 
v představě o závěru práce. Přestože její aplikační část není z důvodu již tak značného objemu textu 
tak rozsáhlá, jak se původně s ní počítalo, uvítal bych, kdyby v závěru byl explicitně zhodnocen 
především poznávací (a prognostický) potenciál metod tematické kartografie při studiu migrací 
v demografii. Chybí kapitola věnovaná využití kartografických metod při prognózování migrace, 



avizovaná v názvu práce. Řešení této problematiky však v omezené míře implicitně zahrnují 
prezentované metody. Pro zvláštní kapitolu v předložené práci bohužel nezbylo místo a na její 
zpracování konec konců ani čas. Jedná se totiž celkově o originální téma, a proto se nezbytný rozsah 
řešení zadání diplomové práce na jeho počátku jen velmi obtížně odhadoval.   

Forma prezentace: 

Forma prezentace zejména grafických součástí práce má velmi vysokou úroveň. Drobné nedostatky 
spatřuji ve „filozofii“ barev použitých v některých kartogramech a dalších grafických výstupech. 
Jedná se barevné škály a zejména systematické použití teplých a studených barev k znázornění 
kladných a záporných hodnot ukazatelů. Drobné problémy přetrvávají také ve formulaci některých 
částí textu a volbě vhodných slov. Nejsou však, podle mého názoru, ani tak podstatné, ani natolik 
časté, aby mohly ovlivnit hodnocení předložené práce.   

Přínos práce: 

Předloženou práci považuji přes zde uvedené kritické poznámky za velmi kvalitní. Pozitivně 
hodnotím zejména její potenciální přínos pro zkvalitnění analýz migrace v naší demografii, kde 
může v řadě ohledů posloužit i jako metodologická příručka. Zároveň představuje dobré východisko 
pro další studium dané problematiky a rozpracování jejího praktického řešení.  
 
Celkové hodnocení:  

Diplomová práce Bc. Barbory Musilové „Kartografické metody analýzy a prognózy migrace a jejich 
aplikace“ splňuje podstatné požadavky na diplomovou práci absolventa magisterského studijního 
oboru Demografie na PřF UK v Praze a proto ji navrhuji přijmout k obhajobě.  
 
V Praze dne 13. září 2015 

 
RNDr. Tomáš Kučera, CSc., školitel 


