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Tomáš Mocek: Imigranti v evropských metropolích - příklad ana|ýzy migračního a

integračního chování Rumunů v Rímě

Posudek diplomové práce

Práce má 95 stran textu, včetně tabulek a obrázků' Přílohu tvoří kopie zkonstruovaného a

pouŽitého dotazníku.

Na počátku byla myšlenka plodného využití výměnného studentského programu

ERASMUS/SoCRATES(uMarkétySeidlovévPaŤížíaTomášeMockaVRímě)a
pracovního pobytu Michala Urbana v Londýně k určitému migračnímu výzkumu v těchto

třech evropských metropolích. Po společných diskusích jsme se rozhodli, Že z'koumána bude

rumunská komunrta, a to nejen z hlediska migrace a jejích mechanismi, nýbrŽ i následného

začleňování do cílových společností daných zemí' resp. měst. Cílem bylo pomocí iednotného

dotazníku a více méně uplatnění jednotné výzkumné metody sběru dat získat data a

informace, které by umoŽnily komparativní pohled na studovanou problematiku. Předkládaná

práce obsahuje analýzu Říma, přičemŽ magistersk é práce Markéty Seidlové a Michala Urbana

(PaŤíŽa Londýn) jlžbyiry obhájeny na jaře tohoto roku.

Jde tedy o dokončení jakéhosi společného ,,diplomového projektu.., kdy sběr klíčových dat

proběhl v zabraničia jejich forma zpracováníumoŽňuje do jisté miry vzi1emnou komparaci.

Práce je svým způsobem výjimečná. V prvé řadě vysoce oceňuji, Že vůbec vznikla. Samotný

sběr dat (vlastní ,jádrový.. výzkum je za\ožen na provedení dotazníkovém šetření, v případě

Říma u 45 rumunských respondentů, u Londýna aPaŤíŽe bylo kontaktováno 50 respondentu)

je velmi náročný zvláště uvědomíme-li si, Žeby|činěn v cizímprostředí av cizí řeči. Vlastní

šetření předcházel a poté jej také doprovázel sběr sekundárních dat a informací, které rovněŽ

v mnoha směrech pocházejí z ďaných cílových zemí' Navíc jde o problematiku dosud

v takovémto detailu nezkoumanou a nebylo zde tedy příliš mnoho, o co by se mohli

výzkumníci opřít. VŠe toto se musí ocenit.

Předložená magtstersk á práce Tomáše Mocka je členěna do několika zák\adnich bloků:

metodického, přehledu migrační situace, charakterizace zdrojové a cílové země (včetně

vlastní empirické analýzy) a závěru^ shrnujících hlavní zjištěné poznatky napozaďí všech tří

zemí. Součástí práce je i výčet pouŽitých přístupů s deÍinováním základních používaných

pojmů, formulace výzkumných oÍázek,hypotéz a vybraných testovaných teorií. Závěr také
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přináší shrnutí hlavních poznatků empirického šetření, vazbu na teorie, koncepty ahypotézy a

stručné nastínění možných doporučení pro praxi.

Práce je do jisté miry rozporuplná. Zpracování vlastního empirického šetření je zqímavé a
poměrně standardně provedené s tím, že přináši řadu podnětných závěrů, byt, za|ožených na

nereprezentativním výzkumném vzorku a datech, které postrádají obtábění pomocí vybraných

náročnějších kvantitativních metod. K poctivě připraveným patří celá kapitola věnovaná

teoretickému a konceptuálnímu pojetí i mnohé poznatky prezentované ve yztahu k
migrační/integrační politice Rumunska a Itálie. Další kapitoly jsou však kvalitou spíše

průměrné či podprůměrné, a to jak z hlediska kvantity informací, tak jejich zpracovtni. Co je

skutečně ostudné je formální stránka zpracování: Práce nemá jednotné značení kapitol, resp.

mísí se abecední uspořádání s číselným, tabulky jsou rozděleny na více stran, v textu je řada

prohřešků proti spisovnému jazyku (mnohé jsou skutečně odstrašující), některé tituly se

objevují v textu, ale nikoliv V Seznamu literatury (např. Lazaroiu, Constantin, Badescu) apod.

Vlastní empirická část je ,,ukryta.. v kapitole ,,cílová Země* ač měla práci do jisté míry
dominovat. Popisovaná situace je v některých částech práce příliš zjednodušena (např. str. 6 a

] , ..), To se celé týká také např. definice pouŽívaných pojmů. Z věcných omylů uvedu . chí.
kvadrát se např. mohl aplikovat (str. 12); cumulative causation se nepřekládá jako,,souhrnné

příčiny..- taktéž překlady dalších teorií nejsouzdař1lé (např. str. 16); u tab. 2 chybivysvětlení

tetmínu TBD; na str. 4I chybi pro lepší přehlednost mapa Rumunska; obecné tvrzeni, Že pull

faktory jsou mnohem důleŽitější neŽ push je více než diskusní.; v tab. 10 je chyba v čísle
V roce 1999; proč data v tab. 11 a 12 nebyla rovněŽ uvedena v procentech?; migrační politika
se plete do kapitoly historie ač má Vymezenu svoji vlastní kapito1u;jací migranti vstupují do

tabulky 14?, remitance se neváŽí k teorii ,,new household economics of migration.....

Práci chybí kÍátké pojednání vazby zkoumané problematiky na migrační situaci v Česku.

Přes uvedené kritické poznámky a v komparaci prokazatelně horší kvalitu než měly práce

Markéty Sedlové a Tomáše Urbana student prokázal, Že je schopenZpÍacovat dané výzkumné

téma a práci doporučuji k obhajobě s tou poznámkou, Že pokud by ji úspěšně obháji|, jednalo

by se o ,,podmínečný úspěch s. tím, Že bude muset bý práce po formální stránce důsledně

opravena.
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