oponentský posudek diplomové práce,,Imigranti r- er'ropských metropolích _ příklad
ana|ýzy migračního a integračníhochování Rumunů v Říměo..
Předkládaná diplomová práce navazuje na jIŽ dŤívezpracovanou a obhajovanou diplomovou

práci dvou studentů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty

UK

v

Praze, ,,lmigranti v evropských metropolích příklad ana|ýzy migračního a

integračního chování Rumunů v PaŤižia Londýně... Poznatky prezentované v této diplomové

práci doplňuje o ana|ýzu migračníhoa integračníhochování Rumunů v dalšíz evropských
metropolí

- Rímě.

Předkládanáptáce má obdobnou strukturu jako jlŽdŤive dokončená' výše citovaná diplomová
ptáce. Po zdůvodněnívýběru tématu a formulaci cíle práce Se autor zabývá metodikou

výzkumu Dále následují kapito|y týkajícíse teoretických aspektů mezinárodní migrace,
migračního vývoje v Evropě a charakteristik zdrojové a cílovézemě (základní informace'
popis socioekonomické situace a migračního vývoje, přístupy v migračnípolitice). Popisný
charakter mají i kapitoly týkajícíse migračníhopotenciálu Rumunska a situace Rumunů
v Itálii a Římě. Dalšíčást práce

je věnována výsledkům empirického šetření zaměřeného

namigračnía integračníchování Rumunů vŘímě. Výsledky šetření jsou zkoumány
z hlediska

aplikovatelnosti migračních teorií a ověření vstupních hypotéz. Dá1e jsou

prezentována

i

určitá doporučenípro praxi. Závět práce je věnován shrnutí a srovnání

hlavních poznatků z empirického šetření ze tŤi evropských metropolí (PaŤiže, Londýna

a

Říma), včetně ověření platnosti migračníchteorií a vstupních hypotéz z hlediska celého
výzkumu. Prácl' uzavírajísouhrnná doporučení zaměřená na oblast praxe ve sledovaných
cíiových zemich.

Ve srovnání s jiŽ dříve dokončenou a obhájenou první částívýzkumu (za Patíža Londýn) mi
tato práce připadá méně kvalitně zptacovaná amám k ní řadu výhrad:

Str. 11, C.2 Počet a výběr respondenů - j1ž v první části výzkumu nebyl počet respondentů
nikterak vysoký (za každou metropoli pouhých 50 osob)' v pŤípadě Ríma došlo ještě ke

sníženína 45 osob. Jaké byly důvody, Že nebylo moŽno dodržet počet alespoň

50

respondentů?

Str. 30 -3!, D.zSoučasnost _ dělení zemí zhlediska celkového populaČníhovývoje
sloŽek, uvedené

a jeho

za roky 2000-200Z již neodpovídá současnésituaci - např. ČR patrí

V Současnosti

mezí země

S

populačnímúb1-tkem. které maií kladné misračnísaldo.

Dop oručuj i aktualizov at.

Str. 31 - 39

-

Poslední zmiňované údaje udávajícípočty cizinců, ekonomický migrantů,

azylantů apod. v rŮzných evropských zemí jsou zarok2002. Tato data jsou převzatazpráce
J.Salta z r. 2003. Proč nebyla uvedena novějŠídostupná data (např. Eurostatu,

Str. 53, E.2.6 Závěr

-

,,

oECDx

RLtmllnsko je zatím země, která více ztrácí obyvatele migrací ....', ale

do budoucna se dá očekavat, že se bude proměňovat spíšena zemi cílovou... Na základě čeho
dospěl autor k tomuto předpokladu? Existují pro toto tvrzeni nějaké argumenty?

-

Str. 65

,,Věkové složenímigrantů a jejich populačnínávy|ry jsou pro italskou populaci

důležité...Co je míněno pod populačními nályky?
Str. 66-67

Str. 68

-

- číslaudávající zastoupení

zabtanlěnich podnikatelů jsou nejasná. Jde o tisíce?

amnestie V roce 2002 se mimo jiné týkala legálních zaměstnanců (bod b). Pakliže

tito cizinci

měli

pracovní povolení, a tudiž pracovali v Itálii legálně, proč by měli být

amnestováni?

Str. 71

- statistiky Rumunů v Itálii - z důvodůsrovnatelnosti by bylo by vhodné uvádět

spíše

statistiky mezinárodn ích or ganizací (např. Eurostatu' OECD)'

-

Str. 72

tabulka 19

-

chybí uvedení zdroje údajů,tatáž výfuada u údajův navazujícim

odstavci.

Str. 73

-

F.1.4.1 Identifikačníukazatele a charakteristiky respondentů - rozdělení počtu

žen a mužůvpoměru l:2

-

zjakého důvodu? Podíl podle pohlaví by měl byt u zájmu

dodrženíkritériívýzkumu shodný.

Str. 79 _ obr. 14: Remitence v závislosti na pobytu rodiny

-z

grafu není jasné, jak často

respondenti uvedené částky posílají. Zda jsou srovnávány remitence
intervaly.

za shodné časové

Str. 80 * 2 odkazy na graf Y v textu. Graf Y není ur.eden (v případě prvního odkazu není graf
uveden vůbec' ve druhém případějde o odkazna obrázek 16).

-

Str. 84

že v Říme yznikne rumunské nórodnostní ghetto,, - toto
twzení není dostatečně zdůvodněno (v následujícím textu je naopak tvrzen opak). Jaké jsou
,

,.,,je pravděpodobné'

argumenty pro toto

Str. 86

-

tvrzení?

,,Rumuni budou ve vybraných městech vytvářet etnické enklčuy. Tato hypotéza se

nepotvrdila.

.. Protichůdné konstatováni

k

předchozímu tvrzeni

(tj že v Římě vznikne

rumunské národnostní ghetto).

Str.

86. Chybí doporučení pro

Str.

90

,,V

praxi. Jsou pouze navrhovány dalšívýzkumy.

Římě byly Rumunům dostupné tři

vjednom zntch? Nabízíse otlzka, zda nemohl

kostely

proč výzkum probíhal pouze

bý vpřípadě šetření i vdalšíchkostelech

navýšen počet respondentů na poŽadovaných 50.

Str. 93 - ,,První zaměstnání je získanépřes krajanskou komunitu a většina spolupracovníků

jsou krajané - tato hypotéza se potvrdila jen částečně(v případě Ríma).. - nekoresponduje
s

konstatovánímna str. 8ó (zde je uvedeno,

Str.
v

94

že sehypotézanepotvrdila)'

- Rumuni budou ve vybraných městech vytvářet etnické enklávy * hypotéza se ani

jednou z měst nepotvrdila. V rozporu s konstatování v poslední větě * ,,' , j€ pravděpotlobné

vytvoření etnické enklávy v budoucnu,,

.

Str. 94 _ 6.3 Doporučenípro praxi

-

obecně formulováno' co by pomohlo. Chybí

konkrétnějšídoporučeni anávrhy opatření pro praxi.

Kromě těchto uvedených nedostatků je v práci velké mnoŽství textových a gramatických
chyb (v mnoha případech není -dodrŽována shoda podmětu

s

přísudkem a čtenář má práci

pochopit, co chtěl autor říci). Celá práce tak působídojmem, že byila psána narychlo, bez
závěreěného pročtenía korekce chyb.

Závérz Práci doporučuji k obhajobě r případě přesvědčivéprezentace
formálních chyb.

Zptacov ala: RNDr. Jarmila Marešor-á

Y Praze dne 15.9.2006

a

odstranění

