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Markéta Seidlová, Michal Urban _ Imigranti v evropských
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chování
Rumunů Paříži Londýně
Posudek diplomové práce

Práce

má 196 stran textu' včetně 46 tabulek a 52

zkonstruovaného a pouŽitého dotazníku.

obrázků. Přílohu tvoří kopie

Tato práce je novum v tom, že je vypracována a obhajována
ve dvojici, přičemŽ sběr
klíčovýchdat proběh| v zahraničía jejich forma zpracováni umoŽňuje

komparaci. Prvotní

idea měla vyústit dokonce ve společnou práci trojice studentů. Na počátku
byla myšlenka
plodného využitívýměnného studentského pfogramu ERASMUS/SoCRATES
(u Markéty
Seidlové v PaŤížia Tomáše Mocka v Řimc; a pracovního pobytu Michala
Urbana v Londýně

k určitémumigračnímu výzkumu v těchto třech evropských
metropolích. Po společných
jsme
diskusích
se rozhodli, že zkoumána bude rumunská komunita, a to nejen
z hlediska
jejích
migrace a
mechanismtl, nýbrž i následného začleňovánído cílových společností
daných
zemí, resp. měst. Cílem bylo pomocí jednotného dotazníku
a více méně uplatnění jednotné

výzkumné metody sběru dat získat data ainformace, které
by umožnily komparativní pohled
na studovanou problematiku. Předkládan á ptáce obsahuje
ana|ýzu pouze za Londýn a PaŤíž,
Tomáš Mocek z osobních důvodůnestihl zpracovatjiŽ sebraná
data za Řím a práci předloží

v podzimním termínu.

Práce je tedy svým způsobem výjimečná. V prvé řadě vysoce
oceňuji, že vůbec vznik|a.
Samotný sběr dat (vlastní ,jádrový.. výzkum je založenna
provedení dotazníkovém šetření50
rumunských respondentů v každéz metropolí) je velmi náročný
zvláště uvědomíme-li si, Že
byl činěn v cizím prostředí av cizí řeči. Vlastní šetření pŤedcháne|a poté jej
také doprováne|

sběr sekundárních dat

a informací, které rovněŽ

v mnoha směrech pocházejí z d,aných

cílových zemí. Navíc jde o problematiku dosud v takovémto detailu nezkoumanou
a nebylo
zde tedy přílišmnoho' o co by se mohli výzkumníci opřít. Vše
toto se musí vysoce ocenit, a to
i proto' Že konečný produkt předčil (mé) očekávání. Předložená magisterská práce přináší

nejenom vlastní empirické šetření rumunských imigrantů
s důleŽitými informacemi (byt,
za|oženými na nereprezentativním výzkumném vzorku), ale
obsahuje i 1) výčet a kritické
zhodnocení vybraných migračních teorií a konceptů, 2) velké'
dovolím si nadsadit až někdy
encyklopedické' mnoŽství informací o migrační(částečnětéž
socioekonomické) situaci
v Evropě' v daných zemich i metropolích a to v
historizujícím pohledu s rozkladem

datlinformací do mnoha strukturálních charakteristik, 3) pohled na migrační/integrační
politiku daných cílových zemi a 4) záktadní socioekonomické a migrační
charakteristiky
jako
Rumunska
země zdrojové. Samozřejmostí je výčet pouŽitých přístupů s definováním
zák|adnich použivaných pojmů, výzkumných otázek, hypotéz a vybraných
testovaných teorií.
Závěr přináší shrnutí hlavních poznatků empirického šetření, vazbu na teorie,
koncepty a
hypotézy a stručnénastínění moŽných doporučenípro praxi.

Práce se tak logicky dělí do dvou bloků vlastní empirie a doprovodné system
atizace
,,migračníhostrukturálního pozadí,,. Ač tato druhá část se měla stát spíšeskutečně
doprovodnou a,,podružnou,,,její výsledné uchopení autory je pochváleníhodné. Ač byl můj
prvotní dojem (během zpracovávaní) spíšerezervovaný,přebitý deskriptivní povahou daných

kapitol' nyní jej přehodnocuji. Jde

o velmi kvalitní a

poměrně systematické

a

detailní

zmapováni situace' Síla této výpovědi nabývá na významu právě ve vzájemné komparaci (ve
shodě struktur' ve kterých se informace plo obě země, resp. metropole zpracovávaly).
Autoři
využil'i velké množství zdrojů a výsledek se dostavil. Kvalita je navíc umocněna přehlednými
(kromě výjimek) obrazovými a tabulkovými doplňky. K obsahu by bylo
možnémítmnoŽství

dílčíchdrobných vytek (ie skutečně co čísta určitě některé Vznesg oponent),
otázek,
podotázek, protože problematika, která je diskutována je svoji povahou
mnohdy kontroverzní'
plná nejistot a protikladů. Co však jednoznačně pŤevážíjedůsledná logika textu (snad pouze
narušená částečněbohatší informací zPaŤíže kde však je také většíinformační
zák|adna
-

podpořená tim, že rumunská komunita
početnější)a rovněž

i

je

kulturně bližšímajoritní populaci a také
poměrně velká vyzrálost autorů jak zhlediska výběru informací
zd,e

(některé tabulky jsou informačně skutečně velmi povedené) tak často jejich
i
interpretace.
Samotné empirické šetření přináší svým způsobem jedinečný obrázek chování
rumunské

migračníkomunity v Londýně a PaŤížia přináší i řadu obecnějších podnětů pro studenta
procesu mezinárodní migrace a začleňovánímigrantů do cílových společností.Uvedu jenom
příklad v literatuře ,,bobtnajících,, a zde poměrně překvapivě málo významných remitancí
zasí|aných imigranty zpět' většinou příbuzným, do Rumunska (otázka je, zda by se podobný
efekt projevil i u reprezentativního vzorku respondentů).

Nicméně, abych pouze nechválil: Zauvahu stálo, i přes nereprezentativnost a absolutně
malý
počet výzkumných souboru, vyzkoušet aplikaci vybraných náročnějšíchkvantitativních

metod. Dále např.

u

tab.

5

chybí slovo ,,vybraných,, ... zemi,

charakterizace

transnacionalizace a integrace je v použitých přístupech
poměrně velmi zjednoduše no. obr. 22
není moc přehledný ...

Závěrem konstatuji,

že práce podle

mého rozhodně splňuje kritéria která by
měla být
naplněna při vypracoviíní magisterské prácena
Přf UK a doporučuji ji k obhajobě.
20.5.2006
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