Posudek školitelky na magisterskou práci Petry Vokaté:
Populační vývoj a emigrace ze zemí Maghrebu
Téma práce je velmi aktuální vzhledem k nedávné uprchlické vlně z Blízkého
východu, která se nyní výrazněji rozšířila i na země severní Afriky. Evropa se za poslední dvě
desetiletí stala regionem, který populačně roste převážně jen díky imigraci. V současnosti je
více jak 80% populační růstu EU důsledkem imigrace a očekávalo se, že imigrace bude hrát
v budoucím vývoj Evropy klíčovou roli jak ve zmírňování nedostatku pracovní síly, tak
v udržení populační velikosti.
Cílem předložené práce bylo detailně zhodnotit populační vývoj států Maghrebu
(Alžírska, Libye, Maroka, Mauritánie a Tuniska) v souvislosti s mezinárodní migrací. Hlavní
pozornost byla věnována vztahu mezi populačním vývojem a emigrací, avšak s tím, že
populační vývoj je pouze jeden z determinantů emigrace. Práce poskytuje pohled z delšího
časového měřítka, v případě populačního vývoje od roku 1960 a z hlediska mezinárodní
migrace od roku 1990. Region Maghrebu je analyzován jako celek i dle jednotlivých států
odděleně s tím, že větší důraz byl kladen na Tunisko, neboť se jedná o stát s nejpokročilejším
průběhem demografické revoluce. Záměrem práce je odhalit, do jaké míry lze vysledovat vliv
populačního vývoje na mezinárodní emigraci. Výzkumnou otázkou je také, jak souvisí
mezinárodní emigrace s průběhem demografické revoluce.
Struktura práce je přehledná a odpovídá záměrům práce. Skládá se z 8 kapitol.
V rámci teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se migrace a je diskutován
vztah mezi teorií demografické revoluce a teorií migračního přechodu. V práci jsou dále
podrobně představeny zdroje dat a popsána jejich dostupnost včetně použité metodiky.
Vzhledem k obtížnosti evidence migrace, dostupnosti a srovnatelnosti dat měla autorka
k dispozici pouze dílčí nebo krátkodobé analýzy. Předložená analýza je založena na běžných
demografických ukazatelích a zároveň na vlastních metodách zpracování často obtížně
dostupných dat. Metodologická část také uvádí šetření, které je využito pro konstrukci indexu
– Migrant Integration Policy Index, jež se využívá pro hodnocení migrační a integrační
politiky států EU. V další části je podrobně analyzován populační vývoj států Maghrebu a
následně emigrace ze zemí Maghrebu. Zjištění jsou následně srovnána s cílem odpovědět na
výzkumné otázky a teoretické předpoklady. Práce je navíc doplněna o kapitolu zaměřenou na
zhodnocení migrační integrační politiky vybraných států EU – Francii, Itálii a Německo, jež
jsou hlavními destinacemi emigrantů ze států Maghrebu. Autorka zjistila, že státy Maghrebu
zaznamenaly po roce 2000 zastavení průběhu druhé fáze demografické revoluce, jež je
doprovázeno narůstající mezinárodní emigrací.
Práce se opírá o celou řadu zjištění ze zahraniční odborné literatury, jež autorka
nastudovala a dokázala vhodně využít při deskripci, analýzách i interpretaci výsledků.
Prokázala tím iniciativní a samostatný přístup při zpracování dané práce. Práce má všechny
formální náležitosti a splňuje požadavky kladené na magisterské práce.
Práci doporučuji přijmout k obhajobě.
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