
 

 

Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodní migrace, pracovními 

podmínkami Ukrajinců v ČR a situací na Ukrajině. Rozebrala jsem ekonomické, kulturní, 

populační i sociální důsledky, které tento společenský jev přináší. Zmiňuji hlavní tendence 

migračních pohybů z pohledu geografického, globalizace a transformace států. Dále též historii 

Ukrajiny a jejich neustálé problémy s migrací. S tím souvisejí ekonomické podmínky. V dnešní 

době jde nejčastěji o migraci pracovní. V každém státě – jak v ČR, tak na Ukrajině se snaží na 

tyto problémy reagovat a přizpůsobují legislativu. Ukrajinská krize od roku 2013 důsledku 

migrace příliš nepomohla. Občané strádají a snaží se najít optimální řešení pro svůj život. Práce 

se zabývá teoretickým i praktickým šetřením životních podmínek, které jsou Ukrajincům u nás 

poskytovány. Zjišťuje, zda byly ovlivněny tradice, zvyky či náboženství. Zkoumá, jak moc 

zasáhla imigranta ukrajinská krize a v neposlední řadě to, jak se jim v České republice daří – 

práce, rodina, organizace, které jim pomáhají.  
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Annotation 

This thesis deals with the issue of international migration, the working conditions of 

Ukrainians in the Czech Republic and the situation in Ukraine. I have analyzed the economic, 

cultural, population and social consequences that this social phenomenon brings. I mention the 

main trends of migration movements in terms of geography, globalization and transformation 

countries. Furthermore, also the history of Ukraine and their constant problems with migration. 

This involves economic conditions. Nowadays, the most frequent labor migration. In each state 

- both in the Czech Republic and the Ukraine are trying to address these problems and adapting 

legislation. Ukrainian crisis of 2013 did not help the migration. Citizens are suffering and trying 

to find the optimal solution for their life. The work deals with theoretical and practical survey 

of living conditions that are Ukrainians provided here. Determines, whether they were 

influenced by the traditions, customs and religion. It examines how much the crisis hit 

Ukrainian immigrant, and not least how they are doing in the Czech Republic - work, family, 

organizations that help them. 

 

Keywords 

Migration, emigration, immigration, religion, customs, traditions, refugees, 

multiculturalism, international migration, globalization, history of Ukraine, the crisis in 

Ukraine, working conditions, education of Ukrainians, nonprofit organizations, the 

questionnaire.  

 

 

 

 

   

 

  


