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S
rostoucím počtem cizinců v České republice stoupá 

počet sociálně-vědních výzkumů, které se z   per-

spektivy různých oborů věnují tématu migrace. 

Cizinci nicméně představují jednu z obtížně dosažitel-

ných populací, při jejichž výzkumech narážejí standard-

ně používané postupy na řadu metodologických obtíží, 

od praktických dopadů na validitu a reliabilitu dat až po 

etické otázky. 

Kulatý stůl, který navazuje na listopadové setkání nad sta-

tistickými zdroji dat o migraci (Jak číst data o migraci?), 

si klade za cíl otevřít prostor pro diskuzi o současných me-

todologických problémech, před kterými výzkumy v oblasti 

migrace stojí.

 V první části setkání se pozornost zaměří především 

na existující (pravidelná) výběrová šetření, která zahrnují 

i cizineckou populaci. Jaké jsou možnosti a limity těchto 

zdrojů a jak s nimi pracovat? Tato část bude uvedena 

prezentací Yany Leontiyevy, Ph.D. (SOÚ AV ČR), nava-

zující na její nedávno publikované texty v časopise Data 

a výzkum 1/2013 a knize Cesty k datům.

V druhé části se pak bude setkání věnovat migrač-

ním výzkumům realizovaným v České republice, a to jak 

v rámci primárního, tak aplikovaného výzkumu. Jaké té-

mata současný výzkum pokrývá? Jak je k těmto tématům 

přistupováno a jak se toto promítá do metodologických 

nástrojů, které výzkumy využívají a před jakými otázka-

mi stojí ti, kteří je realizují? Jako hlavní panelisté přislíbi-

li účast doc. Dušan Drbohlav (Geomigrace, PřF UK), 

Petra Ezzedine, Ph.D. (FHS UK) a Blanka Tollarová, 

Ph.D. (FHS UK), doufáme nicméně, že se ke kulatému 

stolu podaří přizvat i další výzkumníky a odborníky, kteří 

se systematicky na otázky zaměřují. 

 

Moderuje Mgr. Lucie Trlifajová a Yana Leontiyeva, Ph.D.

 

 

 

 

• Bližší informace: lucie.trlifajova@mkc.cz,  

www.migraceonline.cz nebo událost na Facebooku
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! Počet míst je omezený, prosím potvrďte účast  

v tomto formuláři.  

http://migraceonline.cz/cz/uzitecne-zdroje/kalendar-akci/jak-cist-data-o-migraci
http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/cizinci-jako-obtizne-dosazitelna-populace
http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/cizinci-jako-obtizne-dosazitelna-populace
http://www.soc.cas.cz/publikace/cesty-k-datum-pro-socialnevedni-vyzkum
www.migraceonline.cz
https://www.facebook.com/events/679603338770609
https://docs.google.com/forms/d/1HpZMBa_XDG1R9xThJf8WLVAog92BwKjnTBUZLHEvFZU/viewform

