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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Veroniky Staňkové 

Závislost migračního proudu na geografické blízkosti 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

V úvodu tohoto posudku bych chtěla zmínit, že jsem nemela možnost vidět závěrečnou 

podobu práce před odevzdáním.   

 

Ve své bakalářské práci autorka studuje problematiku migrace z teoretického a empirického 

hlediska. Cílem práce je „ověřit vztah mezi geografickou vzdálenosti zdrojového a cílového 

státu a intenzitou migrace do cílového státu na datech ČR“ (s. 11). V teoretické části práce po 

krátkém úvodu autorka uvádí přehled klíčových teoretických konceptů migrace, takových 

jako gravitační modely, neoklasická ekonomická migrační teorie, Push-Pull model, teorie 

duálních pracovního trhu, teorie sítí, teorie světového systému. Z tohoto výčtu je zřejmé, že 

většina těchto modelu  předpokládá převážně empirický přistup k migraci. Teoreticko-

sociologický přistup v práci je zohledněn velmi málo a sporadický.  

 

Empirická část práce do velké míry replikuje studii Lehmana a Nagle (2012), ve které autoři 

studovali vztah mezi prostorovou blízkosti a ochotou emigrovat do Spolkové Republiky 

Německo ze sousedních státu. Vzhledem k tomu, že Česká republika je podstatně menší než 

Německo, čímž i vzdálenosti mezi její jednotlivými regiony jsou také menší, vyvstává otázka 

o vhodnosti replikaci této metody původně použité pro Německo. Konkrétně v empirické části 

autorka studuje imigraci ze SRN, RAK, POL, SLO.  

 

Poslední kapitole práci uzavírá. Zde autorka uvádí, že „v České Republice platí, že oblasti 

přímo sousedící se zemí původu imigračního proudu, mají vyšší míru reprezentace příslušné 

národnostní skupiny přistěhovalců než oblasti nesousedící“ (s. 40), čímž její základní 

hypotéza potvrdila.  

 

Pozitiva práce  

 Aktuální téma 

 Práce je dobře strukturovaná  

 Autorka navazuje na již existující studii publikovanou v akademickém časopise.  
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 Autorka přidává do regresní rovnice i HDP na hlavu a nezaměstnanost v regionu.  

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 

 Centrální hypotéza je poměrně samozřejmá 

 V teoretické části chybí popis specifik migračních toků do České republiky 

z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, což znesnadňuje interpretací výsledků 

migračních map zvláště v případě Slovenska. 

 Popis výsledku regresních analýz je velmi nepřehledný.   

 Interpretace je poměrně nepřesná.  

o Tak na s. 33 autorka operacionalizuje  vzdálenost mezi cílovým a zdrojovým 

státem jako „ proměnná vyjadřující (ne) sousednost státu z a regionu i “, což je 

binární proměnná, která se rovna 1 pokud region sousedí se zemi a 0 pokud ne. 

Výsledky ovšem autorka interpretuje tak, jako kdyby to byla skutečna 

vzdálenost (viz. „Podle očekávání vyšel odhad tohoto parametru jako záporné 

číslo, což značí, větší vzdálenost implikuje menší míru reprezentace.“, S. 34) 

Navíc, pokud platí operacionalizace uvedena výše, záporné číslo znamená 

menší míru reprezentace v sousedících regionech.  

o V kapitole o imigraci ze SRN (s.33) autorka uvádí, že „Vzdálenost  se  jako  

jediný  faktor  prokázal na stanovené  hladině  významnosti  jako 

signifikantní.“ Ovšem toto tvrzení platí v létech 2007 a 2013, a neplatí v roce 

2003, kdy všechny proměnné byli statistický významné.  

 Jak autorka vysvětluje poloviční vysvětlující hodnotu regrese pro SRN v roce 2007 

oproti roku 2003 (s. 33)? Proč tomu tak není v případe ostatních zemí? 

   Jak autorka vysvětluje 10% vysvětlující hodnotu regrese  v roce 2013 oproti 69% 

v roce 2007 (SLO)? 

 Na s. 32 autorka uvádí, že počítá pro každou zemí 4 regrese: za rok 2003, 2007, 2012 

a dohromady). Výsledky spojené regresní analýzy za všechny 3 roky jsem v práci 

nenašla.  

 Grafy uvádějící leverage plots (graf 6 – 9) je třeba vysvětlit a interpretovat.  

Celkově práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení v rozmezí dvojky až trojky. 

 

V Praze dne 12.8.2015      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  


