
   

 

UKRAJINSKÁ STUDENTSKÁ MIGRACE 

DO ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Termín: 13. června 2018, 10:00 – 13:00 

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 
Jazyk: Čeština/angličtina – simultánní tlumočení zajištěno 
Registrace: http://bit.ly/2J5BZD6  
 
Podle oficiálních statistik intenzivně přibývá ukrajinských studentů na univerzitách v zemích 
Visegradské skupiny. Dramaticky nárůst zaznamenává především Polsko, ale i v českém kontextu 
lze hovořit o výrazně stoupajícím trendu. Přestože není podíl studentů na celkové ukrajinské migraci 
příliš výrazný, studentská migrace nabývá na významu. Zatímco na začátku tisíciletí v ČR studovalo 

bezmála 300 ukrajinských studentů, dnes je jejich počet desetinásobný. Prozatím nepříliš příznivý 
vývoj sociálně-ekonomické situace na Ukrajině i výrazná poptávka ze strany univerzit v zemích V4 
nasvědčují tomu, že ukrajinská studentská migrace do tohoto regionu bude dále narůstat.  
 
Je zde však stále nedostatek informací o tom, jak se potenciál lidského kapitálu ukrajinských studentů 
v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku využívá. Odpovídají ekonomické trendy 
a migrační a pracovní politika přijímajících zemí motivacím a plánům budoucích mladých 
ukrajinských profesionálů? S jakými překážky se ukrajinští studenti a absolventi potýkají? 
Kolik z nich se plánuje usadit v zemi, kde absolvovali studia, kolik z nich se plánuje přesunout 

dál na západ a kolik plánuje návrat na Ukrajinu?  
 
Účastnici konference budou mít příležitost seznámit se s výsledky výzkumu realizovaného 
v České republice mezi ukrajinskými studenty a také debatovat o významu a potenciálu ukrajinské 
studentské migrace do ČR.   
 

Program 
 
10:00 – 10:10  Úvodní slovo 
 

 Maria Kudelia, Analytička, CEDOS, Kyjev  
 
10:10 – 11:00  Prezentace výsledků výzkumu a diskuze 
 
 Yana Leontiyeva, vědecká pracovnice, Sociologický ústav AV ČR  
  
  



   

 

11:00 – 12:20 Panelová debata 

 
Jakub Tesař, vedoucího odboru vysokoškolského vzdělávání, Dům zahraničních 
služeb 

 
Ivana Ryšková, teritoriální pracovnice pro Ukrajinu, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 

Michal Lošťák, prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity 
v Praze 
 
Oksana Belkova, koordinátorka interkulturních pracovníků, Integrační centrum 
Praha 
 
Moderátor: Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra AMO 

 
12:20 Lehký oběd 
 
 
Pořadatel 
 
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 
v oblasti mezinárodních vztahů. Je předním českým think-tankem, který není spjat s žádnou 

politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, 

poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskuzi. Hlavním 

cílem Výzkumného centra AMO je systematické sledování, analýza a komentování mezinárodního 
dění se zvláštním zaměřením na českou zahraniční politiku. 

 
Partner 
 
Konference je součástí projektu Migrace ukrajinských studentů do V4 z perspektivy lidského 
kapitálu. Projekt je podpořen Mezinárodním visegrádským fondem a nizozemským Ministerstvem 
zahraničních věcí. Projekt je koordinován polským Institutem pro veřejné otázky (IPA). 
 

 

 



   

 

 
 
Kontakt 
 
Vít Dostál 
Ředitel Výzkumného centra AMO 
vit.dostal@amo.cz 
 
www.amo.cz | www.facebook.com/AMO.cz | @AMO_cz 


