
Projekt TL01000465 Expats v Jihomoravském kraji: Pobyt a potřeby je 

spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci  

Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního  

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.  

 

Konference Expatrioti v Jihomoravském kraji. Vysoce kvalifikovaná migrace a její 

aktéři: mezi teorií, výzkumem a aplikací  

 

Ve dnech 28. – 29. 11. 2019 SocioFactor uspořádal v Brně konferenci Expatrioti v 

Jihomoravském kraji. Vysoce kvalifikovaná migrace a její aktéři: mezi teorií, 

výzkumem a aplikací. Byl vytvořen call for papers a zpřístupněn na webu 

https://www.sociofactor.eu/prispevky/konference-expatrioti-v-jihomoravskem-kraji-62.php a 

šířen mezi odbornou veřejností.  

Zintenzivňující se globalizační procesy a vývoj technologických infrastruktur umožňujících 

rychlé zdolávání značných vzdáleností patří mezi nejvýznamnější faktory, které z dlouhodobé 

perspektivy stojí za rostoucím objemem mezinárodní pracovní migrace. Přestože pracovní 

migrace představuje v akademickém prostředí téma, jemuž je věnována pozornost desítky let, 

badatelé se zabývali mnohem systematičtěji nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou 

migrací, než migrací kvalifikovanou či vysoce kvalifikovanou. Té začala být věnována 

pozornost až od začátku 90. let 20. století. Různorodost pozorovaných jevů stojí za značnou 

konceptuální diverzitou, která mnohdy hraničí až s nepřehledností a volá po odborné diskusi. 

Téma vysoce kvalifikované migrace a expatriotismu v českém prostředí je novou výzvou. ČR 

se po roce 1989 stala imigračním státem se značným zastoupením migrace pracovní, přičemž 

o ekonomických a společenských dopadech máme stále málo dat a informací. Odborná 

konference vytvořila prostor pro diskusi o vysoce kvalifikované migraci v Česku.  

Jednacím jazykem konference byla čeština/slovenština a angličtina. Konference se zúčastnilo 

na pět desítek hostů a přednášejících. V prvním dni byly představovány výsledky bádání na 

téma vysoce kvalifikované migrace, rovněž výsledky projektu  „Expats v Jihomoravském 

kraji: pobyt a potřeby“, TL01000465, TL – Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

(TAČR), které představovali badatelé ze SocioFactoru, Ústavu religionistiky Masarykovy 

univerzity a Brno Expat Centra. Se svými příspěvky vystoupili také další badatelé z Česka a 

expatrioti z USA. Ve druhém dni byl vytvářen soubor námětů a inspirací a probíhaly diskuse 

nad aplikací výsledků výzkumu za účasti aplikačního garanta Brno Expat Centre.  

Z následné evaluace konference vyplynulo, že je potřeba více zapojovat do řešení veřejnou 

správu, neboť i jí se výsledky týkají a vytvářet větší prostor k diskusi, která je podceňována.  

 

 

https://www.sociofactor.eu/prispevky/konference-expatrioti-v-jihomoravskem-kraji-62.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


