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Cílem předkládané bakalářské práce je popis populačního vývoje Izraele v letech 1948–2018 pomocí 

vybraných demografických ukazatelů plodnosti, úmrtnosti a mezinárodní migrace. Jedná se o aktuální 

a zajímavé téma, které v tomto rozsahu dosud nebylo v české odborné literatuře zpracováno.  

 

Bakalářská práce má 75 stran včetně seznamu literatury a příloh a je členěna do šesti kapitol. Rozsah 

této práce je přiměřený tématu a odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Před vlastní 

analýzou a popisem populačního vývoje se autorka podrobně věnuje historii vzniku státu Izrael, 

národnostní a náboženské struktuře dané země a dále popisuje vlnu židovské migrace (tzv. alija) 

v důsledku zákona o návratu. V analytické části pak autorka věnuje pozornost vývoji struktury 

obyvatelstva, plodnosti, úmrtnosti a zahraniční migraci. Dále vyhodnocuje vývoj celkového přírůstku 

a porovnává vývoj přirozeného přírůstku a migračního salda. V analytické části práce nechybí ani 

náhled do budoucnosti. Informace týkající se popisu budoucího populačního vývoje Izraele byla 

převzata z prognóz obyvatelstva publikovaných Národní ekonomickou radou Izraele a izraelským 

centrálním statistickým úřadem. Autorka ve své práci čerpala data ze souboru statistického abstraktu 

Izraele (Statistical Abstract of Israel 2019 – No. 70), který je vydáván izraelským centrálním statistickým 

úřadem.  Pro analýzu populačního vývoje byly využity základní demografické ukazatele jako např. index 

stáří, index ekonomického zatížení, úhrnná plodnost, střední délka života při narození, míra kojenecké 

úmrtnosti, hrubá míra přirozeného přírůstku, hrubá míra migračního salda apod. U daných 

demografických ukazatelů je vždy uvedeno, který ukazatel autorka sama vypočítala a který ukazatel 

převzala z literatury, přičemž převzaté informace jsou řádně citované.  

 

Zde bych si dovolila drobnou poznámku k české terminologii kojenecké úmrtnosti. Při popisu intenzity 

úmrtnosti v prvním roce života autorka definovala míru kojenecké úmrtnosti jako počet zemřelých dětí 

do jednoho roku věku na 1000 živě narozených. Definice a vzorec uvedený v práci na straně 27 spíše 

odpovídá českému termínu kvocient kojenecké úmrtnosti. Předpokládám, že k záměně terminologie 

došlo překladem ze zahraniční literatury (infant mortality rate), ze které autorka čerpala informace.  

 

V závěru práce autorka shrnuje výsledky své bakalářské práce a poskytuje odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky a hypotézy. Velmi pozitivně také hodnotím, že autorka věnovala pozornost limitacím 

své studie, přínosu práce a zamyšlení se nad možnými budoucími analýzami.  

 

Po formální stránce má práce přehlednou úpravu a logickou strukturu. Velmi pozitivně také hodnotím 

práci s literaturou. Seznam literatury zahrnuje téměř 40 položek a obsahuje citace z odborné literatury 

a informace z internetových zdrojů. Odkazy na zdroje dat a literaturu odpovídají zvolenému tématu 

a jsou v souladu se zásadami citací v odborných textech. Autorka využila citace převážně zahraniční 

literatury a tím dostatečně prokázala jazykovou kompetenci. Přes daná pozitiva práce bych ale také 
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upozornila na drobné nedostatky. V práci se místy objevují překlepy a např. na straně 54 chybí citace 

stránek v publikaci, ze které byly uvedené obrázky převzaty (obrázky 25 a 26).  

 

Autorka prokázala, že je schopna uplatnit své znalosti při řešení zadané úlohy a samostatně zpracovat 

odbornou studii. Práce poskytuje přehled populačního vývoje Izraele od roku 1948 se zaměřením na 

národnostní a náboženskou různorodost země. Přes drobné jazykové nedostatky hodnotím práci jako 

zdařilou. Předkládaná práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě.  
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