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Posudek oponenta na diplomovou práci obhajovanou na KSGRR PřF UK v Praze
VALENTA ondřej:
Prostorové rozmístění imigrantů v české republice se zvláštním zřetelem na Prahu
125 stran, 38 tabulek, 11 grafii, 15 obrázků, 85 titulů literatury (35 zabraničních resp. cizojazyč,-
ných,32 českých, 18 ostatních vč. pramenů)' 1 1 příloh

Téma posuzované práce v sobě propojuje (kombinuje) jednak klasické zaměření tzv. albertovské
školy, jednak aktuální rozšíření dané problematiky o mezinárodní dimenzi. Nepochybně se jedná
o téma zqímavé z hlediska výzkumu (poznání), ale také o navýsost Žhavou zá|eŽitost v rovině
praktické resp. politické. K mimořádně úspěšnému zv|ádnutí diplomové práce přispělo zřejmě
nejen diplomantovo úsilí, ale také možnost,,těžit.. ze spolupráce s vedoucím práce, kteý je uzná-
vaným specialistou v tomto oboru (směru).

Autor vychání z četných teoretických poznatků (koncepcí), jakoŽ i bohaté datové zák|adny posti-
hující migrační pohyb. Jasně formuluje cíle práce, případně další hypotézy č:i teze, které následně

verifikuje. Práce zahmuje jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum či přístup. Z hlediska měřítka
sledování se zabývá nejen úrovní národní (celostátní), ale směřuje rovněž ,,dolů.. - tj. na ilzemí
hlavního města Prahy a jejích částí - a,,nahoru.. - srovnání se západoevropskými městy.

Samotná prácemá logickou strukturu, ělení se na7 ěástí s ruzným zastoupením. Snad jen kapito-
|y 3 a 4 bych moŽnáprohodil, nebo alespoi zvaŽova|jejich posloupnost. Uvod práce, vedle stan-
dardně zařazovaných pasžňi, obsahuje také legislativní aspekty. Teoretickou část chápu jako so-
lidní přehled migračních teorií se zaměřením na mezinárodní migraci. Za příznaéné (zároveřt
ovšem příkladné) považuji, že převůují zahraniění tituly. Ne všechny se objevqjí v přiloženém
přehledu (např. citace Hammar 1992, in Čermák, Drbohlav 1998 mě neuspokojuje). Pozitivně
hodnotím zastoupení (a také ělenění) přístupů na obecné, vztahující se k městu a s vazbou na do-
tčené osoby (imigranty).

Metodická část vhodně seznamuje s použitými přístupy, metodami, ukazďeli či vyjádřením. Růz-
né polohy však diplomantovi částečně splývají či se překqývají: např. podíl imigrantů (s. 42) jistě
není metoda,totéŽ platí o kartogramech a kartodiagramech (s. aa). Čtvrtá kapitola vývéří,,zá.
kladnu.. pro těžiště ptáce, které spočívá v kapitolách 5 a 6. Přináší poznatky o migraci ve střední
Evropě a Česku od poloviny 19. století. Přirozeně autor nepracuje s primárními daý, čerpá z rc-
levantní literatury. Postrádám však např. zmínku o odchodu Čechů z pohraničí pÍed 2. světovou
válkou (s. 48), k následnému aktu použiý termín ,'vyhoštění.. Němců není příliš obvyklý.

Ve stěžejní části práce autor analyzuje prostorové rozmístění imigrantů na ruzných řádovostních
úrovních, stranou nezůstal ani pohled vyvojovy (|996 _ 2005). Za zmínku stojí nepochybně, že
poslední data se vztahují k roku 2005. Po celkovém hodnocení následuje představení nejpočetněji
zastoupených komunit, tj. Ukrajinců' Slováků, Rusů, Vietnamců, Číňanů a Američanů. Přitom lze
pozorovat (zjistit, doložit) - ve shodě s formulovanými tezemi - jak rysy podobné, tak ,,národ.
nostně.. odlišně podle uzemní koncentrace, druhu a účelu pobytu. Ačkoliv kvalitativní výzkum je
za|ožen na 30 respondentech, přináší cenné poznatky osvětlující další aspekty mezinárodní mi-
glace resp. chování azázemí imigrantů v cí|ové zemi (Cesku).



/
Po formální stránce je DP připravena na slušné úrovni, takÍéž pouŽitý jazyk (formulace, gramati-
ka, vyjadřovací schopnost) vnímám kladně. Tabulky' grafy, mapky vhodně doplňují textovou
část, úroveň jejich zpracováníje vysoká. Kritický postoj zaujímám pouze vůči občasným nejas-
nostem při psaní velkých písmen vlastních nánvů (s. 75 ,,česká republika.., s. 81 ,,Spojené Státy..,
s. l03 

',středomoří..). 
Stejně tak se přikláním kpoužívání názvu Česko' vkombinaci se soused-

ními státy _ např. s,47 -,,lpění..na dvojslovnémnázvunepůsobí nejlépe.

Jsem toho názoru, že autorovi se podařilo předložit zdařilou práci. Poznatky v ní uveden é navazu-
jí na dosavadní poznání daného procesu (|evu), a to na konkrétní úrovni s možností zobecnění.
Autor naznačuje rovněž směry dalšího výzkumu. To mě ujišťuje v přesvědčení, že se můžeme
těšit na pokračování resp. prohloubení a rozšíření diplomové práce.

Doporučuji ji proto přijmout k obhajobě.

RNDr. Milan Jeřaoex. r[.r'.
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