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bylo zmapovat migrační situaci a migrační trendy ze zemí Maghrebu
od roku 1990 do současnosti, a to v souvislosti s populačním
vývojem států tohoto regionu. Poté přešla k teoretickým
východiskům práce a metodologii práce, zmínila i zdroje dat.
Analyzovala také migrační a integrační politiku na základě šetření
MIPEX. Ve druhé části prezentace studentka s pomocí řady grafů
představila výsledky své diplomové práce. Na závěr shrnula důležitá
zjištění. Vedoucí neměla k práci zásadní výhrady, ocenila
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několik připomínek ke kapitole věnující se teoretickému pojetí.
Mimo jiné zmínila, že řada pojmů není zcela přesně vysvětlena a že
popis teorie demografické revoluce je zjednodušen. Celkově však
práci zhodnotila jako velmi zdařilou. Autorka se vyjádřila k
námětům v posudcích a zodpověděla i dotazy z následné diskuse
komise.
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