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Autorka si ve své práci klade za cíl sledovat změny migračního chování mladé generace 
migrantů z Maďarska a České republiky. Její zájem o tuto skupinu migrantů je veden zejména 
možnými ekonomickými dopady migrace mladé generace na demografické charakteristiky 
zemí původu a jejich ekonomiky. Uvědomuje si, že emigrace mladých lidí má významné 
sociální důsledky. V práci se autorka soustředila na především na statistická data.  

Práce je racionálně strukturovaná. Nejprve se věnuje datové základně, v níž popisuje 
instituce shromažďující statistická data a jejich každoroční výstupy, následně historické 
vývojové rekapitulaci migrace a na tyto úvodní kapitoly navazuje analýza a komparace vnitřní 
a mezinárodní migrace v Maďarsku a České republice. Poslední část práce je věnována 
návratovým migracím.  

Co se týče zhodnocení datových zdrojů a literatury, lze v práci konstatovat určité 
rezervy. Autorka má sice pravdu, že v České republice je větší pozornost věnována imigraci 
než emigraci a že je tento trend pochopitelný vzhledem k tomu, že imigrace je v České 
republice vyšší než emigrace. Nutno ale dodat, že výsledné meziroční saldo přistěhovalých a 
vystěhovalých sice bývá pozitivní, ale nijak výrazně a současně že literární produkce v oblasti 
emigrace je přeci jen větší, než autorka uvádí. Vedle multikulturního centra s Visegradským 
projektem, na který se autorka zaměřuje, jsou zde především aktivity výboru pro krajany Senátu 
Parlamentu České republiky, na jehož poli probíhá permanentní diskuse k dané problematice 
s vědeckou obcí. Z ní vzniká odborná knižní produkce. Ministerstvo zahraničních věcí řešilo 
k novodobé migraci grant TA ČR s Etnologickým ústavem AV ČR s knižním výstupem, 
Mezinárodní organizace pro migraci realizovala projekt k migraci z České republiky a 
návratové migraci s datovými výstupy a podobně.  

Historická rekapitulace v další kapitole se soustřeďuje na základních dějinné události a 
ekonomické změny v roce 1989 a v letech následujících. Pozornost autorky se též zaměřila na 
společenské klima, v jakém tyto změny probíhaly. Cituje zejména výzkumy veřejného mínění 
a na nich správně ukazuje, že společenské klima v obou sledovaných státech bylo odlišné. 
Podrobnou a žádoucí pozornost věnuje též hospodářské krizi na přelomu prvního desetiletí 21. 
století. Tento postup je možný a ukazuje, z jakého prostředí emigranti odcházeli. V kapitole by 
ještě bylo možné zmínit vývoj migrace v obou zemích před rokem 1989. Dlouhodobé migrační 
vzorce jednotlivých zemí ovlivňují migrační reakce na aktuální dění, proto by se jejich studium 
nemělo podceňovat. 

Kapitola Current Hungarian and Czech Migration Tendencies je uvozena obecným 
přehledem vývoje migrace v Evropské unii od roku 1989 po současnost. Vystihuje současnou 



dynamiku zejména pracovní a nemigrační migrace (cirkulační migrace a migrace za 
vzděláním). V kapitole chybí zmínka o migracích za účelem sloučení rodiny, což je důvod 
migrace, který se v Evropě pohybuje na druhém a třetím místě, a migraci dětí. V kapitole 
autorka dobře ukazuje relativně velké rozdíly v migračních aktivitách v Maďarsku a Česku. 
Česko oproti Maďarsku vidí jako zemi spíše imigrační, s nižším migračním potenciálem 
v oblasti vnitřní i vnější migrace. Toto hodnocení je více méně realistické. Při hodnocení 
migračního salda z počtu vystěhovaných a přistěhovaných by ale bylo vhodné brát v úvahu, 
kdo jsou vystěhovalí a přistěhovalí migranti. Do České republiky se sice v meziročním srovnání 
zpravidla více osob přistěhuje, než odstěhuje, ale podle odhadů Senátní komise pro Čechy 
v zahraničí a Ministerstva zahraničních věcí ČR, žije v současné době v zahraničí přibližně 
500 tisíc českých občanů, což je více, než jaký je počet imigrantů pobývajících v České 
republice v režimu dlouhodobých a trvalých pobytů. Odpověď na otázku, zda je Česká 
republika imigrační nebo emigrační země není proto tak jednoduchá, jak by se na první pohled 
zdálo.  

V následující kapitole se autorka věnuje frekventovaným destinacím občanů českého a 
maďarského občanství. Kapitola prostřednictvím statistických dat vypovídá o některých 
cílových evropských státech. Je jen škoda, že do přehledu autorka nezařadila též USA, 
frekventovanou destinaci českých občanů. 

 Ve čtvrté kapitole se autorka zaměřuje na návratovou migraci. Podle mého názoru se 
jedná o nejlépe zpracovanou kapitolu. Autorka se důsledně se drží tématu, pracuje tvůrčím 
způsobem s daty, jejich pomocí alespoň náznakově testuje hypotézu, či teorii, pokouší se o 
vlastní interpretaci zjištění, že do Česka byla v době krize návratová migrace silnější než do 
Maďarska. 

Závěry jsou spíše rekapitulující. Autorka se zde vrací k tématu odlivu mozků a k hledání 
cest, jak kvalifikovanou emigraci stimulovat k návratu. Úvaha o odlivu mozků ale nemá žádnou 
výpovědní hodnotu, pokud autorka neuvažuje současně o tom, kolik mozků daná země získala 
migrací a otevřenou politikou vůči jiným zemím. Počítat pouze emigrující kvalifikované 
pracovníky s občanstvím bez dalších kontextů je spíše příkladem metodologického 
nacionalismu než racionální práce s daty.  

Práce je dobře strukturovaná, čtivá, ukazuje, že si autorka umí vyhledat zejména již 
publikované zdroje dat. V některých kapitolách s nimi tvůrčím způsobem pracuje, jinde zůstává 
na povrchu. Práci jí zjevně komplikuje, že se s problémy pohybuje v národních zdrojích 
publikovaných v maďarštině a v češtině. Práce je na aktuální téma a prokazuje, že si autorka 
umí stanovit výzkumné otázky, najít odpovídající metody řešení a formulovat závěry na úrovni 
magisterské absolventské práce. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně klasifikuji známkou 
velmi dobře. 
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