
 

 

 

     

 

 

 

Pozvánka na seminář 

Hovoříme s občany o migraci a uprchlictví 

v úterý dne 3. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR, sál Státní akta, Sněmovní 4 

Seminář se koná pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové ve spolupráci s Jihočeskou 

univerzitou, TOPAZ o.s. a Konrad-Adenauer-Stiftung. 

 

Program: 

8:30 – 9:00      Registrace účastníků semináře 

 

9:00 – 9:30      Zahájení semináře, úvodní slovo poslankyně Helena Langšádlová 

 

9:30 – 10:15    Podoby hranic českých zemí – kdy jsme byli v bezpečí? Anna Maršíková 

Jak se vyvíjely hranice českých zemí v historii? Zaručuje uzavření a větší ochrana 
hranic státu bezpečnost obyvatelstva? Jakým způsobem ovlivňují hranice státu 
konstrukci národní identity? 

 
10:15 – 10:30  Coffee break  

 

10:30 – 11:45  Migrace jako téma politické a mediální komunikace – Salim Murad 

Jaké jsou podmínky a důsledky konsensu většiny občanů a velké části politické 
reprezentace vzhledem k tématu migrace v České republice? Jaké jsou důsledky 
různých forem komunikace tématu migrace a uprchlictví politiky směrem k veřejnosti 
vzhledem k bezpečnosti, demokratickým hodnotám i ekonomice země?  

  

11:45 – 12:30  Příští uprchlická vlna – Jan Urban 

Názory na možnou eskalaci krize zejména s ohledem na nejasnou pozici Turecka a 

Ruska.  

 

12:30 – 13:00  Diskuse  

 

 

Zdvořile prosíme o potvrzení účasti na email tereza.dlouha@top-az.eu do 2. 11. 2015. 

Při vstupu do Poslanecké sněmovny PČR je nezbytné předložit platný občanský průkaz. 
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Otázky, které budou na semináři řešeny: 

Smyslem semináře je zamyslet se nad současnou celospolečenskou debatou nad tématy 

uprchlictví a migrace. Rádi bychom představili důsledky různých forem komunikace tématu 

směrem k veřejnosti vzhledem k bezpečnosti, demokratickým hodnotám i ekonomice země. 

Zmíněn bude fenomén sekuritizace migrace a fenomén získávání podílu na mediálním trhu 

prezentací uprchlické krize jako mediálního spektáklu. Za jakých podmínek věří veřejnost tomu, že 

politicky nekorektně znamená pravdivě? Jaké jsou důsledky takovéhoto veřejného diskurzu? 

Zamyslíme se též nad hranicemi české národní identity vzhledem k železné oponě a vzhledem k 

současné krizi schengenského prostoru. Jaký vliv má veřejný diskurz týkající se uprchlictví a 

migrace na konceptualizaci české identity? 

Po projevu paní poslankyně Heleny Langšádlové, předsedkyně Podvýboru pro migraci a 

azylovou politiku, bude v krátkosti představen magisterský obor MA v migraci a interkulturních 

vztazích, který je výsledkem patnáctiletého zájmu přednášejících  a výzkumu daných témat na 

Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 

Anna Maršíková působí na katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v rámci mezinárodního studijního programu European Master in Migration and Intercultural 
Relations. Věnuje se otázkám interkulturního a globálního vzdělávání, historickým a geopolitickým 
souvislostem současných migračních procesů a propojování akademického prostředí s aktivismem 
a občanskou angažovaností. 

 

Salim Murad vyučuje na katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 
Kromě výuky politologických disciplín vyučovaných pro budoucí učitele oboru Výchova k občanství, 
je též přednášejícím v rámci magisterského studia European Master in Migration and Intercultural 
Relations a vyučuje též americké studenty studující v České republice (NYU v Praze). Ve svém 
výzkumu se zaměřuje především na etnické stereotypy a téma média a migrace. Absolvoval 
postgraduální studium politické teorie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a magisterské 
studium politologie na Masarykově univerzitě v Brně.  

 

Jan Urban vyučuje studenty New York University v Praze. V nedávné minulosti se věnoval školení 

novinářů v Iráku a věnoval se projektům usmiřování irácké společnosti díky rekonstrukci míst 

kulturního a historického významu. V roce 1974 absolvoval historii a filosofii na Karlově univerzitě. 

Jan Urban v období komunistického režimu nemohl pracovat v akademické sféře, byl disidentem. 

V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Po vyhraných volbách v roce 1990 

odstoupil z politických funkcí a pracoval jako novinář. Věnoval se post – konfliktním společnostem 

Střední Ameriky, a byl též válečným korespondentem v Bosně a Hercegovině. 


