
 

            
 
 
Výzkumná skupina Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy pracující na projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní 
aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ si Vás dovoluje pozvat na: 
 
 

Mezinárodní konferenci 
 

„Nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku 
a střední Evropě“ 

 
konanou 9. října 2006 

při příležitostí 150 let Geografie  
na UK v Praze 

 

 
 

První cirkulář 
 
 
 

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2 
 
 
 
 

Téma konference je řešeno v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí  
č.p. 1J 057/05-DP1 a ve spolupráci s Výzkumným záměrem MSM 0021620831 - 
Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské 

integrace. Konference probíhá v součinnosti s aktivitami Migration Policy Group 
v Bruselu. 

 
 

http://www.migpolgroup.com/


Program: 
1. 8.45 – 9.00    Registrace účastníků  
2. 9.00 – 9.15    Zahájení konference a zařazení tématu do širšího rámce Evropské unie 

(doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.) 
3. 9.15 – 11.30  Příspěvky reprezentantů týmů řešících problematiku nelegálních  

pracovních aktivit migrantů: A) v Česku (doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., doc. 
RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., RNDr. Eva Janská, 
PhD., PhDr. Andrea Baršová,   Mgr. Dita Čermáková, Lenka Lachmanová),  

B) v Rakousku (dr. Michael Jandl) a C) v Maďarku (Dr. Judit Juhász) 
4. 11.30 – 11.45 Přestávka na kávu 
5. 11.45 -  12.30 Vystoupení hostů na téma „reflexe nelegálních pracovních aktivit 

Moldavanů a Ukrajinců v Česku z perspektivy mateřských zemí“ -  Prof. Mošnjaga 
(Moldavsko) a Dr. Malinovská (Ukrajina) 

6. 12.30 – 13.30 Přestávka na oběd 
7. 13.30 – 17.00 Vystoupení přihlášených hostů (viz Výzva)  

 
 
Výzva: Zájemce o vystoupení k tématu nelegální migrace, nelegální práce nebo životní 
podmínky nelegálních migrantů (příspěvek v délce maximálně 15 minut) prosíme o zasílání 
krátkých abstraktů svých příspěvků na adresu drbohlav@natur.cuni.cz Je nutné uvést: jméno 
(zaměstnavatele), název příspěvku, krátký abstrakt (cca 1/2 strany), a to do 15. 6. 2006. O 
přijetí příspěvku budete vyrozuměni do 30. 6. 2006. V prvém zářijovém týdnu bude rozeslán 
2. cirkulář s již detailní strukturou programu konference.  
 
Konference je zdarma, poskytnuto bude skromné občerstvení. Jednací řečí je český a anglický 
jazyk. Překlad z angličtiny do češtiny nebude zajištěn.   
 
Další informace o činnosti výzkumné skupiny na www.geography.cz/illegal.htm
 
 
 

 
 
 
 

www.geography.cz/illegal.htm

