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Abstrakt disertační práce 

 

INTEGRACE KVALIFIKOVANÝCH SUBSAHARSKÝCH IMIGRANTŮ V PRAZE; 

Komparativní srovnání se situací v Paříži, Londýně a Lutychu 

Andrea Gerstnerová, 2009 

Disertační práce Integrace kvalifikovaných subsaharských imigrantů v Praze; komparativní srovnání 

se situací v Paříži, Londýně a Lutychu analyzovala vzájemné podobnosti a odlišnosti procesu 

socioekonomické integrace vzdělaných subsaharských imigrantů dlouhodobě pobývajících v českém 

hlavním městě na jedné straně, a vybraných lokalitách Evropské unie (v Paříži / Francie, Londýně 

/Velká Británie a Lutychu / Belgie) na straně druhé. Vyhodnocovala, v jaké oblasti jsou vzdělaní 

subsaharští imigranti obvykle společensky marginalizováni a v jaké sféře jsou naopak jejich osobní či 

profesní kvality – díky implementaci adekvátních integračních politik – optimálně zhodnoceny. 

Ambicí disertační práce nebylo poskytnout vyčerpávající analýzu integračního procesu celé 

subsaharské komunity žijící v Evropě, nýbrž pouze – na vymezeném souboru faktorů a na vzorku 

sedmi desítek respondentů – vyhodnotit některé aspekty integrační reality vzdělaných subsaharských 

imigrantů usazených ve vybrané lokalitě – na pozadí národních integračních politik příslušné 

hostitelské společnosti. 

Výzkumné premisy: 

1.  Nejčastějším domovem mezinárodních migrantů se stávají města a velkoměsta, z čehož je možné 

usuzovat, že rovněž počet subsaharských imigrantů žijících v hlavním městě Praze bude do 

budoucna narůstat.  

2. Jednou nastavené migrační proudy jsou zachovávány prostřednictvím sociálních sítí, vytvořených 

mezi komunitami žijícími ve zdrojové a cílové zemi. Existence těchto sítí hraje zásadní roli nejen 

při vlastním rozhodování o emigraci, ale ovlivňuje i podobu integračního procesu imigrantů v 

hostitelské společnosti 
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. 

3. Identifikované nástroje lokálních (popř. regionálních) integračních politik, jejichž využití se 

v ostatních členských státech Evropské unie osvědčilo, mohou posloužit jako hodnotná inspirace 

pro tvorbu integračních strategií v českých městech a regionech. 

4. Zvolená strategie lokální (popř. regionální) integrační politiky se významně promítá nejen na 

samotném průběhu integračního procesu imigrantů, ale také na utváření „obrazu“ imigrantů 

v očích většinové společnosti.  

Disertační práce vychází z výsledků terénních výzkumů, hodnotících průběh integračního 

procesu kvalifikovaných subsaharských imigrantů žijících v Praze a ve vybraných evropských městech 

(tj. v Paříži, Londýně a Lutychu). Cílovou skupinu tvořili vysokoškolsky vzdělaní subsaharští 

imigranti, kteří pobývali na území hostitelského státu po dobu nejméně 1 roku
2
 na základě nabytého 

státního občanství, povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu anebo podané žádosti o mezinárodní 

ochranu.  

K vytvoření skutečně sociálně soudržné společnosti, ve které by představitelé subsaharské 

diaspory nebyli nijak diskriminováni, by přispělo vypracování vyhovující strategie integrační politiky 

pro posílení interkulturního soužití (včetně principů vynutitelnosti jejích ustanovení), a dále 

uvědomění si příčin interkulturních konfliktů (vyvolaných obvykle negativními předsudky vůči 

subsaharským Afričanům), jež by byly napříště eliminovány efektivnějším a citlivějším využíváním 

hromadných sdělovacích prostředků – pouze zbaveni předsudků můžeme začít s představiteli 

odlišných kulturních komunit spolupracovat na vytváření společné budoucnosti. 

 

                                                 
1 Subsaharská diaspora svým představitelům pomáhá se správou administrativních záležitostí, orientací v novém prostoru, 

zprostředkovává svým členům ubytování či pracovní uplatnění (ne vždy legálního charakteru), podporuje své členy 

materiálně nebo finančně a v neposlední řadě jim zajišťuje kontakt se zemí původu. 
2 Pobývá-li cizinec na území hostitelského státu déle než jeden rok, je už podle kritérií Organizace spojených národů (OSN) 

považován za mezinárodního migranta. 


