1

\

Jaroslava Marešová - Mezinárodní pracovní migrace v okresu
Cheb s důrazem na pendlerství
Posudek magisterské práce
Práce má93 stran textu (včetně 25 tabulek a22 graft) plus 5 stran pouŽité
literatury. Přílohv
tvoří tabulka počtu pendlerů' ukžzka dotaznikupro starosty a pendlery.
Téma práce je důležité'Pendlerství v příhraničnízóně západní části
Česka patří k důleŽitému
fenoménu, který se rozvinul hned v počátku 90' let a představuje důleŽitou
ekonomickou a
sociální výzvu. Týká se jak pendlerstvím zasaŽených oblastí, tak přirozeně celé země,nebot,
změny, které pendleři vyvolávají' se dotýkají mnoha sfer Života společnosti,kteráznichtěží,

ale zároveň také čelímnohým výzvám (např. v daných oblastech možnéztráty,,lidského
kapitálu.., které musejí brt určitým způsobem vynahtazovány). Neméně
důleŽitá je
mikroúrovňová perspektiva ana|ýzy chování samotného pendlera, který
Se procesem
pendlerství mění a stejně tak svým chováním ovlivňuje mikroklima
svého okolí.

Autorka se ve své práci zarrĚřuje na pendlerství v okrese Cheb.
Nejprve zdůvodňuje zadané
téma a charakterizuje stav současnéproblematiky s tím, že formuluj
e i hypotézy, které bude
prověřovat. Po typologii migrace představuje stručný výčetvybraných
důleŽitých teorií a
konceptů mezinárodní migrace. Po pouŽitých metodách následuje ana|ýza.
V té jsou podány
hlavní demografické' sociální, ekonomické a geografické charakteristiky
obyvatelstva okresu

Cheb

s

logickým důrazem na paÍametry migrace. Částečně rovněž podána
situace
.;e

v sousedním Německu. StěŽejními částmi práce je vyhodnocení
dvou dotazníkových šetření
,,starostů.. a vlastních pendleru (N:80) stejně jako představení výsledků
mnohorozměrných
regresních analýz v nichž závis\e proměnnou byly jak podíl pendlertl
zEAo. tak intenzita
salda vnitřní migrace. Sumarizaci hlavních výsledků přináší závěr.

Práci povaŽuji za poměrně zdařilou. Jde o sevřenou studii, jejížh|avnr přínos
plyne ze závěrŮ
dotazníkových šetření a znavazující mnohorozměrné regresní ana|ýzy.
Autorka tak aktuálně

navazuje na některé jiŽ provedené studie v minulosti. PŤichazí potvrzením
s
důleŽitých, byt,
zliterutury známých, faktů, Že ,'pendlerství plodí pendlerství.. a uplatňuje
se v něm velmi
dobře fenomén ,,sít'ování.., Že pendleři nevyuŽívají svůj
,,lidský kapitál.., remitance jsou
spotřebovávány většinou do neproduktivních statků, Že pendlerství je
určitým Životním stylem

a tato aktivita je svým způsobem poměrně stálá v čase, Že Češiv Německu pracují s
dalšími
imigranty. Za nově zjištěnou zajímavou skutečnost je možnépovaŽovat fakt, že pendlerství je

intenzivní z prostředí se silným sociálním kapitálem' (,,nejvíce pendleru pochazí
z obcí, kde
jsou pevné mezilidské vazby, v!,razná komunitní pospolitost,,)
a navíc z prostředí s tendencí
k etnické homogenitě. Autorka velmi elegantně pracuje s regresním modelem s tím,
Že do

vhodně zabudovává jak proměnné ,,tvrdé.. (a

z

něj

dostupných statistik),

tak

měkké.

zkonstruov ané na zák|adě vlastního dotazníkového šetření.

Z výek uvedu následující:

I) Ana|ýza demografického' ekonomického, sociálního a geografického prostředí okresu je
někde samoúčelná a jeji interpretace není příliš svázána Se samotným studovaným
fenoménem pendlerství.

2) Analýza vnitřní migrace' ač podnětná, není v textu napojena nebo propojena s hlavním
tématem pendlerství. Stojí trochu mimo ....

3) Postrádám alespoň kÍátké představení daného fenoménu v kontextu střední
a východní
Evropy.
4) Závěry mohly ještě více vypíchnout vazbu zjištěných poznatků na teorie a koncepty'

Z dílčíchproblematických aspektů uvádím následující:

-

-

Yy,raz,,zlepšit k lepšímu..- str. 14.

Velmi zjednodušená typologie - str. 16.
Autorčino třídění teorií, resp' zaŤazení teorií pod dané oblasti
sociologickou je problematické - str.22 a28'

-

ekonomickou a

Definice pendlera (na str. 32 dole) je zmatená.
Sčítánílidu' domů a bytů není samo o sobě výzkumem (str. 35).

Byl nárust vnitřní migrace v okresu Cheb způsoben pouze přílivem zahran1čnich firem
(str. 46)?

-

V tabulce L2 chybiv názvu,',,občanů Česka..(str. 53).
Kdo a kdy udává, Že počet českých občanův zahtaničíjednes necelých 20 tisíc (str.
ó8)?
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Práce

První odstavec na str. 80 je zmatený'

je logicky

strukturována

L-

f

kultivovaně zpracované'

a psána srozumitelně. Grafické doplňky jsou vhodné a

Přes načrtnutévy.tky se roáodně domnívám, Že studentka Marešová
splnila kritéria kladená
na studenta geografie (diplomanta) na PřF UK a její práci
doporučuji k obhajobě.
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