
Migrace – témata magisterských prací (odvozeno od projektu) 
 
1) Hlavní migrační proudy do EU: země původu migrantů, kvantita migrace, charakteristika 
migračních skupin, náboženský profil migrantů, podíl legální/ ilegální migrace, proměny 
frekvence v letech 1990-2008, „vstupní brány“. 
2) Hlavní migrační proudy do USA a Kanady: země původu migrantů, kvantita migrace, 
charakteristika migračních skupin, náboženský profil migrantů, podíl legální/ ilegální 
migrace, proměny frekvence v letech 1990-2008, „vstupní brány“. 
3) Hlavní vnitrokontinentální směry a proudy evropské migrace 1990-2008 
4) Hlavní vnitrokontinentální směry a proudy severoamerické migrace 1990-2008 
5) Proměny frekvence, cíle, mezistanice, motivace ruské migrace do EU (hranice po 2004) 
6) Proměny frekvence, cíle, mezistanice, motivace ukrajinské migrace do EU (hranice po 
2004) 
7) Proměny frekvence, cíle, mezistanice, motivace turecké migrace do EU (hranice po 2004) 
8) „Russlanddeutsche“ a ruskožidovská migrace do SRN po roce 1990. 
9) Migrace Rusů z bývalých republik SSSR do postsovětského Ruska 
10) Vnitroruská migrace (venkov – města, resp. tři hlavní městské aglomerace) a vylidňování 
pásu hnědozemí 
11) Polské vnitrostátní migrace po 1990 
12) Německo: vylidňování „nových spolkových zemí“ a přesun obyvatelstva ze severu na jih 
(zadáno Hamplová 2008) 
13) Vnitroněmecké migrace, resp. sídelní centra Rusů a Ukrajinců 
14) Vnitroněmecké migrace, resp. sídelní centra Rusů Poláků 
15) Vnitroněmecké migrace, resp. sídelní centra Turků  
16) Vnitroněmecké migrace, resp. sídelní centra imigrantů z Balkánu 
17) Vnitroitalské – pracovní a sídelní – migrace jih – sever  
18) Italský problém nelegální imigrace balkánských obyvatel a Afričanů: sídelní koncentrace, 
pracovní problémy, kriminalita (byla k tomu diplomka ZES s těžištěm v právní oblasti) 
19) Francie: krize imigrační oblasti v Isle de France, vylidňování „Massive centrale“, ale i 
vrchoviny nad jižním pobřežím. 
20) Francie: Problém arabských slumů v zázemí průmyslových měst (ovšem ve Francii nejde 
už v druhé genereaci o imigranty, nýbrž o AraboFrancouze!) 
21) Skandinávie: problém muslimské imigrace (Dánsko, Švédsko) 
22) Benelux: konec multikulturalismu tváří v tvář muslimské neintegrující se imigraci 
23) Velká Británie: masivní imigrace obyvatelstva do oblasti „Velkého Londýna“ a 
jihovýchodní Anglie a vylidňování severní Anglie, Welsu, ale i jihozápadu.  
24) Asijská imigrace do Velké Británie: proměny, rozsah, důsledky 
25) Kanada: problém rychlého vylidňování venkova, kumulace imigrantů do oblastí velkých 
měst, neúspěch pokusů o usidlování zahr. imigrantů na venkově 
26) Muslimská imigrace do Quebecku a dnešní problémy zdejší oficiálního 
multikulturalismu 
27) Kanada: růst rasového a náboženského napětí v anglosaských provinciích (zejména 
Alberta – Číňani)  
28) Hispánská imigrace do USA: frekvence, charakteristiky, integrace 
29) Asijská imigrace do USA: posledních 20 let – případová studie Kalifornie 
30) Migrační proudy uvnitř USA 
 
 
 
 
 



Společné otázky všech prací: 
1) rozsah migrací 
2) jejich geografické vymezení 
3) charakteristika migračních skupin – národnost, náboženství, pohlaví, profese, sociální 
popis 
4) motivy – strategie – sociální cíle migrantů 
5) postoj hostitelských států a jejich legislativa – imigrační, integrační, asimilační, 
protiimigrační politiky 
6) postoj „domovských států“ 
7) postoj hostitelské společnosti vůči migrantům 
8) postoje migrantů vůči usedlé společnosti 
9) možnosti integrace: legislativa, podpora, meze, rychlost, zaběhnuté způsoby 
10) možnosti asimilace a oboustranná ochota k ní x ghetoisace imigrantů 
11) ekonomické důsledky imigrace 
12) ekonomické důsledky depopulace 
13) kulturní, politické, náboženské důsledky migrací pro usedlou společnost 
14) problémy „druhé generace“ 
15) vědecká, politická, společenská tématisace problému migrací v té které zemi/kontinentu 
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