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MEzlNÁRoDNí PRAGoVNí MIGRAGE V oKREsU GHEB s DŮRAZEM NA
PENDLERSTVí
JarosIava Marešová
Autorkou před|oŽená magisterská práce se zabývá tématikou migrace a mobi|ity
především v geografických vědách s důrazem na fenomén pendlerství a zájmové
Území okresu Cheb. Práce vykazuje vysokou aktuá|nost a potřebnost. Studie

zahrnuje ce|kem
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10 stran včetně pří|oh a Seznamu pouŽité |iteratury. Svým

rozsahem se řadí spíšek průměrným magisterským pracím.
Nejprve bych rád přehodnoti| obsahovou stránku této studie' Práce má vhodně
definovány cíle, které předk|ádaná práce také nap|ňuje. Zvo|ené hypotézy jsou
adekvátní a jsou také v závěru zhodnoceny. Autorka také prokáza|a zna|ost práce
s odbornou |iteraturou a také schopnost zrea|izovat poměrně rozsáh|é terénní
šetření.
V|astnÍ struktura práce se mijevíjako nevyváŽená. Pří|išve|ká pozornost je

věnována teoretické a analytické části a v|astní téma mezinárodní migrace a
pendlerství zabírá pouze třetina studie. Rozsáh|ému dotazníkovému šetření
s pend|ery, jehoŽ výs|edky posunují výzkum v této ob|asti dále, je pak věnováno
pouze 8 stran' RovněŽ zhodnocení dotazníkovéhošetření se starosty je
podhodnocené. V kap' 5 ,,Dotazníkové šetření se starosty..také chybí údaj o počtu
respondentů a to, i přesto Že se tato informace nachází na některém jiném místě.
Zaměři| bych se také na některé vybrané nedostatky marginá|nější povahy. Téměř

celou kapito|u 6.2 přebra|a autorka z jiŽ pub|ikovaných prací Horáková (1998, 2OO1) a
není zde jasné, co |ze povaŽovat za přímou citaci (tento prob|ém se objevuje i na
jiných místech). Kromě toho tato pasáž není aktuá|ní, protoŽe Česko je od roku jiŽ
č|enem Evropské unie.
Autorka sice v hypotéze po|emizuje s Jeřábkem (1999), a|e sama v tomto směru je
s tím na s. 46 v rozporu' je|iŘoŽ uvádí také růst pracovních pří|eŽitostí díky

rostoucímu počtu zahraničníchinvestorů' Vzorek pro dotazníkové šetření neby|

vybírán náhodně, a|e pomocí kvótního výběru (s. 1a). Autorka také velmi často uvádí

v jednom

spojení geografické a politické označenístátů (např. Česká repub|ika

s Německem).
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Práci by slušel rovněŽ odborný poh|ed z německé strany např. od Norimberského
výzkumného ústavu práce. Autorka ve|mi často uvádí pojem ,,bavorské pohraničí..,
ale přitom ho nedefinuje a nevymezuje.

Škoda,Že se autorka také nepokusi|a o výh|ed do budoucího vývoje pend|erství
v zájmovém Území.

Práci v geografických vědách tohoto charakteru by rovněŽ s|ušely kartografické
přílohy, které se zde téměř nevyskytují.
jak v češtinětak
Také k formální stránce mám něko|ik připomínek. Názvy kapito| jsou
také v angličtině. V seznamu literatury chybí několik citací z textu (např. Wallerstein,
Je|ínek...). V textu jsou uŽívány citace ze sekundárních pramenů, které by se ovšem
také měly vyskytovat v seznamu literatury (např. Lee 1966, in Rabušic 2003).

Nacházejí se zde nevhodné citace internetových zdrojů. Autorka nesjednoti|a citace
ko|ektivních prací (např' Massey et al a Jeřábek a ko|').
Studii také chybí Seznam pouŽitých zkratek, které nejsou běŽnému čtenáři pří|iš
jasné. Autorka také často pouŽÍvá nevhodně ve|ká písmena u podstatných výrazů
jako je ,,Česká Republika.. a Bavorské pohraničí...
Práce vykazuje také některé drobné stylistické nedostatky. (např. s. 21 ,,Neoc|assica|..
místo ,,Nec|assica|.. atd.)' Mapa č' 2 vykazuje nevhodnou a zavádějÍcí škálu barev
u interva|ů.

Předkládanou magisterskou práci doporučuji k obhajobě.
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