
 

 

Aktuální výzvy I - Migrace 

MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A ANOTACE PŘEDNÁŠEK 

 

Lucie Macková, M.A., Katedra rozvojových studií  UP (lucie.mackova@upol.cz) 

Migrace: jak rozlišit pojmy a dojmy 

V rámci úvodní přednášky budeme zkoumat mobilitu osob a její rozličné podoby. Bude zde nastíněna 

migrační terminologie, a to ze sociologického a právního hlediska. Dozvíme se, jaký je rozdíl mezi 

migrantem, azylantem a uprchlíkem a zda je důležité mezi nimi rozlišovat. V neposlední řade  

se budeme věnovat také teoriím, které migraci vysvětlují, a jejich kritice. 

Lucie Macková, M. A. vystudovala mezinárodní vztahy na University of St Andrews ve Velké Británii  

a na Central European University v Maďarsku. Kurzy týkající se migrace navštěvovala i na univerzitách 

v Kodani a Oslu. Byla na stáži v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a pracovala 

v Organizaci pro pomoc uprchlíků (OPU). V roce 2013 prováděla výzkum v Libanonu. V současné době 

je studentkou doktorského studijního programu Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého 

v Olomouci, kde vyučuje předmět Migrace v dnešním světě.  

 

Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., Katedra klasické filologie UP (lubor.kysucan@upol.cz) 

Migrace v dějinách – rizika a příležitosti 

Přednáška je věnována pohledu na fenomén migrace v historické perspektivě. Na vybraných příkladech 
z dějin od starověku po raný novověk se snaží dokumentovat nejen příčiny a důsledky migrací, ale i 
jejich rizika a příležitosti. Zvláštní pozornost bude věnována ochraně uprchlíků v dějinách. Migraci 
chápe jako přirozenou součást lidských dějin, kterou je třeba přijmout a racionálně řešit, nikoliv 
vytěsňovat. 

Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. je filolog a historik, působí na Filozofické fakultě UP a externě na 
Přírodovědecké fakultě UP a Fakultě sociálních studií MU. Ve své odborné práci se věnuje 
environmentálním dějinám a dějinám globálních problémů se zaměřením na dějiny migrace. Působil 
v neziskových organizacích, účastnil se desítky pozorovatelských a humanitárních misí v krizových 
regionech světa. 

 

Mgr. Marie Heřmanová, Open Society Fund Prague (marie.hermanova@gmail.com) 

Utopíme se v migraci? Migrační krize vs. krize českého mediálního prostoru (Rozvojový večer, 

ve spolupráci s ARPOK, o.p.s.) 

Na základě praktické zkušenosti několika měsíců každodenní práce s novináři na téma migrace 

a pokrytí současné „uprchlické krize“ se pokusím vyhodnotit několik základních rysů, kterými se česká 

mediální debata o migraci vyznačuje – terminologii a způsob užívání metafor ve vztahu k migraci, 

specifický výběr témat a specifický výběr lidí, kteří se k daným tématům vyjadřují. Budu vycházet jak 

z vlastní zkušenosti, tak z dostupných analýz mediálního pokrytí migrace v ČR. Pokusím se rozkrýt 

příčiny těchto specifik českého mediálního prostoru (který se – na příkladu pokrytí migrace – skutečně 

ukazuje jako specifický např. ve srovnání se státy západní Evropy) a odpovědět na všudypřítomnou 

otázku – kdo za to může? Novináři? Čtenáři? Vydavatelé? Nebo uprchlíci samotní?  
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Mgr. Marie Heřmanová vystudovala sociální antropologii na Fakultě humanitních studií UK,  

kde momentálně dokončuje doktorandské studium. Zaměřuje se na oblast migrace, médií a 

antropologie města. Pracovala jako mediální koordinátorka Programu migrace společnosti Člověk 

v tísni, v současné době působí v nadaci Open Society Fund Praha, kde má na starosti komunikační a 

koordinační aktivity v oblasti migrace a uprchlictví.  Pravidelně spolupracuje s různými neziskovými 

organizacemi v oblasti migrace a mediální komunikace, píše do médií a působí jako tisková mluvčí 

českých dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkánské trase.  

 

Bc. Kiril Christov, Správa uprchlických zařízení MZV (kchristov@suz.cz) 

Uprchlíci v České republice 

Přednáška má za cíl zhodnotit realitu a mediální obraz uprchlické problematiky v České republice. 

Během tohoto bloku se zaměříme zejména na azylovou proceduru, migrační vlny v posledních letech, 

rozdíly v legální a nelegální migraci. Dalším bodem přednášky budou azylová zařízení, zařízení  

pro zajištění cizinců, integrační program a dobrovolné návraty. Nakonec se podíváme na práci s cizinci, 

spolupráci s neziskovým sektorem, na migrační politiku na regionální úrovni a součinnost s místní 

samosprávou. 

Bc. Kiril Christov je sociokulturní antropolog česko-bulharského původu. Dlouhodobě se věnuje 
výzkumu etnických menšin na Balkáně. V oboru pokračuje studiem na Ústavu etnologie Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy. Na tuto oblast se zaměřil také ve svém profesním životě. Od roku 2005 
pracuje v organizaci Správa uprchlických zařízení. Zde vystřídal několik povolání – sociální pracovník, 
metodik práce s klienty a nyní se plně věnuje prezentaci problematiky migrace jako vedoucí oddělení 
vztahů s veřejností. 

 

Mgr. Kateřina Novotná, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

(novotna.spolu@diakonie.cz) 

Bc. Dominik Obruča, dobrovolník Pomáháme lidem na útěku a Studentského hnutí za 

solidaritu (dominik.obruca@gmail.com) 

Dobrovolnictví a migrace 

Na humanitární krizi spojenou s vlnou migrace do Evropy a negativní nálady naměřené proti 

uprchlíkům v ČR reagovala občanská společnost. Vedle zaběhlých organizací se začaly objevovat nově 

vzniklé dobrovolnické iniciativy, ze kterých se výrazněji prosadila zejména organizace Pomáháme lidem 

na útěku a několik dalších iniciativ, které se zaměřují na přímou pomoc uprchlíkům a na osvětu české 

veřejnosti. Představíme vám, jak tyto organizace vznikly a jak fungují. Promluvíme o fenoménu 

dobrovolnictví v Česku i ve světě a podíváme se na něj z hlediska různých aspektů jako je bezpečnost, 

motivace, psychohygiena nebo pestrost skupiny, která se v pomoci uprchlíkům angažuje. 

Mgr. Kateřina Novotná vystudovala Politologii a evropská studia a Mezinárodní rozvojová studia  

na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studia nastoupila do Diakonie ČCE –Střediska 

humanitární a rozvojové spolupráce, kde administruje humanitární a rozvojové projekty a věnuje se 

také grantové problematice. Jako dobrovolník má zkušenosti s Amnesty International, Diecézní 

charitou Brno, United Nations Association of New Zealand a organizacemi Život postaru a Pomáháme 

lidem na útěku. 

Bc. Dominik Obruča vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti 

studuje Mezinárodní rozvojová studia na UP v Olomouci. Účastní se dobrovolnických aktivit iniciativy 
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Pomáháme lidem na útěku (nebo též Czech Teamu) - od září loňského roku do března letošního roku 

byl čtyřikrát pomáhat v Srbsku a jednou na řeckém ostrově Lesbos. Angažuje se také ve Studentském 

hnutí za solidaritu, které se snaží pořádat přednášky pro veřejnost (hlavně pro školy) na toto téma.  

 

Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D., Katedra křesťanské a sociální práce UP 

(agnieszka.zogata@upol.cz) 

Migrace v evropských souvislostech 

Přednáška „Migrace v evropských souvislostech“ se zabývá především otázkami politického  

a sociálního kontextu současné migrační krize, poukazuje na její dopady na vnitřní politiky evropských 

států a také na mezinárodní politickou situaci v Evropě. Věnuje se rovněž krizi evropského azylového 

systému a snahám o jeho reformu. 

Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. je odborná asistentka na Katedře křesťanské sociální práce 

CMTF UP, angažovaná hlavně v činnosti oddělení humanitárních studií. Podílela se na vzniku a následně 

vývoji magisterského oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce (existuje od roku 2010). 

Migračními otázkami, spojenými především s imigrační politikou, se zabývá více než deset let. Svou 

doktorskou práci v oboru politologie věnovala faktorům ovlivňujícím tvorbu imigrační politiky v zemi 

známé emigrací, tj. v Polsku.  

 

Podplukovník Otakar Foltýn, Generální štáb AČR 

Budoucnost migrace v Sýrii 

Cílem přednášky je popis komplexity příčin současných konfliktů na Blízkém východě se zaměřením na 

situaci v Sýrii. Zjednodušující chápání Arabského jara zpravidla vede k redukci příčin migrace ze Sýrie 

na represe Assadova režimu. Ty jsou sice skutečně aktuálně nejsilnější příčinou, avšak zdaleka  

ne jedinou. Situace Blízkého východu a aktuálně zejména Sýrie je tvořena složitým mixem 

environmentálních, demografických, etnických a samozřejmě i politických příčin. Teprve na základě 

pochopení hlubších a dlouhodobějších příčin lze situaci správně hodnotit. 

Pplk. Otakar Foltýn je důstojníkem Generálního štábu AČR, v současné době působí ve Společném 

operačním centru MO. Je expertem na problematiku mezinárodněprávních aspektů vojenských 

operací. Byl nasazen v operacích v Kosovu a Afghánistánu.  V civilní kariéře je absolventem Právnické 

fakulty UK a externě přednáší předměty právo ozbrojeného konfliktu a teorie ozbrojených konfliktů. 

Mimo výkon služby se angažuje v neziskových organizacích zabývajících se ochranou přírody. 

MUDr. Juraj Mesík, Slovak Foreign Policy Association (mesik@changenet.sk) 

Migrace a vybrané globální výzvy 

Súčasná migračná kríza v oblasti Stredomoria sa odohráva na pozadí viacerých zásadných dlhodobých 
trendov, ktoré unikajú pozornosti veľkej časti verejnosti aj analytikov. Patria medzi ne postupujúca 
zmena klímy, prudký demografický rast, vyčerpávanie zdrojov fosílnych palív, erózia potravinovej 
bezpečnosti štátov i celých regiónov. Čo nám tieto trendy hovoria o aktuálnom stave sveta? A čo o jeho 
perspektívach v ďalších rokoch a dekádach? 

MUDr. Juraj Mesík vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského  v Martine a od svých 

studentských let byl aktivní v ekologickém hnutí a v letech 1989 -1992 byl aktivní v politické sféře.  
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Od roku 1993 až do roku 2002 byl ředitelem nadace Ekopolis a v současnosti je členem správní rady. 

V letech 2003 – 2008 pracoval jako starší specialista ve Světové bance ve Washingtonu na projektech 

v Keni, Moldavsku, Nigérii, Tanzanii, Thajsku a v dalších rozvojových zemích. Od roku 2010 přednáší 

předmět Globální výzvy na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Fakultě sociálních a ekonomických 

věd Univerzity Komenského v Bratislavě. Juraj Mesík je autorem početných analytických článků  

a komentářů ve slovenských a zahraničních médiích. 

 

Panelová diskuse: Inkluze migrantů do české společnosti 

Hosté: 

Mgr. Jan Mochťák je v současnosti zaměstnán při Odboru sociálního začleňování Úřadu vlády ČR 

(Agentura). Oblasti práce s cizinci se věnuje od roku 2004. Působil v pozicích sociálního pracovníka  

i koordinátora evropských projektů s tematikou migrace a integrace. Od roku 2010 vedl Centrum  

na podporu integrace cizinců v Olomouckém kraji (Správa uprchlických zařízení MV ČR).  

V akademickém prostředí (Univerzita Palackého, CARITAS-VOŠ Olomouc atd.) se věnuje výuce 

odborných předmětů z oblasti sociální politiky, problematiky etnických a národnostních menšin, 

kazuistických seminářů sociální práce s tematikou integrace. Lektorsky se aktivně podílí na výuce 

interkulturní komunikace pracovníků Celní správy ČR a dalších akreditovaných seminářů s tematikou 

integrace (Vzdělávací středisko CARITAS-VOŠ Olomouc, SocioFactor s.r.o., atd.). V rámci své profesní 

praxe se účastnil několika zahraničních stáží a konferenčních vystoupení (Itálie, Velká Británie, 

Německo, Slovensko, Portugalsko). 

Mgr. Tereza Malochová pracovala v letech 2009-2015 na pozici sociální pracovnice ve Sdružení občanů 

zabývajících se emigranty, kde poskytovala odborné sociální poradenství imigrantům a uprchlíkům. 

V současné době působí na Vyšší odborné škole sociální Caritas jako vedoucí střediska praktického 

vzdělávání a vyučující odborných předmětů (výuka předmětů týkajících se migrace, mezinárodní 

ochrany, sociální práce s migranty). 

Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. je odborná asistentka na Katedře křesťanské sociální práce 

CMTF UP, angažovaná hlavně v činnosti oddělení humanitárních studií. Podílela se na vzniku a následně 

vývoji magisterského oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce (existuje od roku 2010). 

Migračními otázkami, spojenými především s imigrační politikou, se zabývá více než deset let. Svou 

doktorskou práci v oboru politologie věnovala faktorům ovlivňujícím tvorbu imigrační politiky v zemi 

známé emigrací, tj. v Polsku.  

Bc. Kiril Christov je sociokulturní antropolog česko-bulharského původu. Dlouhodobě se věnuje 
výzkumu etnických menšin na Balkáně. V oboru pokračuje studiem na Ústavu etnologie Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy. Na tuto oblast se zaměřil také ve svém profesním životě. Od roku 2005 
pracuje v organizaci Správa uprchlických zařízení. Zde vystřídal několik povolání – sociální pracovník, 
metodik práce s klienty a nyní se plně věnuje prezentaci problematiky migrace jako vedoucí oddělení 
vztahů s veřejností. 

 

 

 


