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Posudek magisterské práce

Práce má 119 stran textu, včetně 38 tabulek, 11 grafu, 15 obrázků' Dodatek tvoří 11 dalšíchtabulkových, obrázkových i textových příloh (upuT.o'uu,'y dotazník)

Téma práce.je bezesporu důleŽité, a to jak zhlediska hlubšího poznáni samotného procesuprostorové organizace imigrantů v prostředí hostitelské země ijeho širších podmíněností apřípadných pravidelností, tak i z pohledu praktického' tedy zmapováni situace pro orgánystátní správy i samosprávy, které s imigranty 
'tzv. ,,v poli..pracují. Vše nabývána ještě většímvýznamu právě v kontextu Česka a Prahy, kde ienlmén imigrace a integrace imigrantů je

stále v mnohém terra incognita.Navíc ondřej Valenta svym přístupem - iejménarozšířením
ana|ýzy na niŽší uzemní řád (katastr átni uzemí rralv) - ,ó,,4i dosávadní unuly,y tohoto typuzpracované na naší katedře (především práce Dity Čermákové).

Autor si klade tÍi záklaďní cí|e: Získat přehled o zák|adních charakteristikách a mířeprostorové koncentrace šesti nejpočetnějších etnických imigračních skupin v Praze(Ukrajinci,Slováci, Vietnamci, Rusové, Číňané a Američané), porovnat danou situaci v Praze
s vybranými metropolemi západni a východní Evropy a,doplněním kvantitativního přístupu okvalitativní hodnocení zjistit,jak imigranti na úzerní Praňy vnímají své Životní podmínky,které přispívají k výsledné míře pros1orové koncentrace. Týo cíle jsou pojednány v tzv.jádrových kapitolách, přičemž práci dáIe doplňuje obecnější teoretické zarámování, popismetodiky a charakterizace migtační situace u če'ku.

Cíle' stejně jako výzkumné otázky a hypotézy (snad s výjimkou té poslední) jsou jasněstanoveny a i zvolené metody vedou k zdárnému završeni práce. oceňuji volbu tzv.
,,smíšeného přístupu.., kdy je kvantitativní přístup obohacen o poznání kvalitativního typu.Rovněž pochvalu zas\ouží aktuálnost zpracovávaných dat a i to, 2e autor detailními přílohamiumoŽňuje dalším potenciálním zájemcům s daty dále pracovat. Autor se dobře orientujev dané problematice a je schopen komentovat dosáŽené výsledky na úrovni Prahy, 

'..'p. 
ó;li;na pozadí celoevropských trendů. Zv\ádá 

.metody socioglograáckého výzkuÁu a je schopenskutečně výzkumně pracovat. Práce je logicky členěna, k"ultivovan ě zpracovfula po obsahové iformální stránce. Rozsah i struktura ciiovaných p,u.í odpo viaa zlainl i'pozuauvkům namagisterskou práci. Z dí|čích aspektů, které jsou poot" mého částečně problematické' uvedunásledující:

1) Citované výzkumy - především např. Drboh|av 1999 a Troupová 2004 _jak autor správněpoznamenává, nejsou reprezentativní povahy. Toto však autor důslejně nerespektujevněkterých formulacích, zekterých by se pak dalo mylně odvozovat, že zjištěné výsledkyplatí pro celou danou zkoumanou skupinu imigrantů v ČLsku (např. str. 66 a další ...).

2) Do regresních modelů mohly vstoupit
zkoumané podmíněnosti ještě 'yíce osvětlit
napŤ. vzdálenost od centra.

ještě některé další proměnné, které by mohlv
a celkovou vypovídací hodnotu modelů zvýšit -

3) Možná stá\o za to se alespoň částečně zaměřit na důvody významnějších posunů včase(2000 Versus 2005) v prostorové koncentraci některých skupin - především Vietnamců.



i

V 4) Yazba na proměnnou národnostní heterogenita ještě Sama o sobě nemusí znamenat
existenci etnických vazeb v izemi,

5) Jak autor de|tnuje město na str. 77? Je např. Jenišov městem?

6) MoŽná stá|o za úvahu se hlouběji podívat na problém cizinců - vlastníků živnostenského
oprávnění a probádat, do jaké míry souhlasí místo jejich registrace s místem jejich operování
v prostoni.

7) V tabulce 38 nejde o města tzv. ,,Severní Evropy...

8) Závěry mohly bý podle mého více rozvedeny a propojeny na teorie'

Detaily: Údai za Ukrajince mohl bý ke konci roku 2005 a nikoliv 2004 (str. ó6); obdobně
zaznívájiŽ neaktuáIni tvrzeni Že ,,Vietnamci jsou na úrovni okresů nejméně koncentrovanou
skupinou.. .''(69); poznttmka 1 v tab. 15 je nepřesná, kde je opora pro tvrzení: Že se ,,vlivem
zmíněných legislativních úprav faktický počet migrantů v Praze příliš nezměnil, pouze se část
z celkového počtu migrantů stala ilegální..?

Tyto výtky nejsou úplně podstatné a do jisté míry míří i na samotného vedoucího práce,
autora tohoto posudku. Celkově hodnotím práci ondřeje Valenty velmi pozitivně. Práce
splňuje kritéria kladená na absolventa magisterského studia g"og'ufi. na našifakultě a plně ji
doporučuji k obhajobě.

Y Pra2e,20.9.2006

Doc. RNDr. Dušan Ďrbohlav, CSc.


