
Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na téma „Migrace a uprchlictví v současném 

globalizovaném světě s ohledem na sociální aspekty“ a jejím hlavním cílem je zmapování 

postojů obyvatel ČR vůči uprchlíkům a migrantům ve stínu Evropské migrační krize. Práce se 

skládá ze dvou částí, teoretické a výzkumné. 

V teoretické části podrobně seznamuji čtenáře s fenoménem uprchlictví a migrace. Je 

zde nastíněna základní definice pojmů „migrace“, „migrant“ a „uprchlík“. Dále je zde 

důkladně definována historie a současnost migrace a uprchlictví, predikována je rovněž 

budoucnost. Hlubšímu rozboru je podrobena současná Evropská migrační a uprchlická krize 

z hlediska sociálního, politického, legislativního, ekonomického a bezpečnostního. Práce se 

rovněž v této části zaměřuje na příčiny migrace, její dopady, kulturní konflikty a možná 

řešení. Součástí teoretické části je taktéž analýza sociální práce s migranty a uprchlíky 

v České republice. Následně se diplomová práce zabývá rolí médií a dezinformacemi na 

internetu (tzv. fake news). V závěru teoretické části jsou definovány odlišné přístupy 

jednotlivých států k migraci a uprchlictví napříč kontinenty. 

Druhá část práce je empirická, ve které je využita kvantitativní strategie výzkumu, 

získání dat je realizováno pomocí metody dotazování, nástrojem je dotazníkové šetření. 

Výzkumná část zahrnuje zvolený cíl práce, hypotézy, metodiku, výsledky šetření (analýza a 

interpretace dat) a diskuzi. 

S cílem práce koresponduje hlavní výzkumná otázka, následně navazují dílčí výzkumné 

otázky a hypotézy. Z výsledků výzkumu vyplývá, že byly splněny cíle práce a potvrzeny 

hypotézy. Postoje obyvatel ČR jsou negativní především vůči uprchlíkům a migrantům ze 

zemí Blízkého východu a Afriky. U věkové skupiny 65 + je v průměru pak tato míra 

negativního vnímání ještě vyšší. České obyvatelstvo má rovněž deficit v ověřování zdrojů 

informací, ze kterých čerpá o uprchlictví a migraci. Taktéž platí, že věková kategorie 65 let a 

více si v průměru ověřuje zdroje těchto dokumentů méně, než mladší generace do 35 let. 

V závěru práce jsou navržena opatření, která mají optimalizovat a zlepšit prevenci vůči 

dezinformacím a „fake news“ a posilnit tak mezikulturní dialog. Rovněž jsou zde navržena 

opatření, která by mohla minimalizovat rizika vzniku sociální exkluze prostřednictvím 

efektivní sociální práce ze strany státu a nestátního neziskového sektoru, či církevních 

zařízení v rovině charitativní práce. 

 


