
PANTONE CMYK

Metropolitní univerzita Praha, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
 univerzitní středisko Hradec Králové 

pořádá odborný seminář na téma

MIGRACE A UPRCHLICKÁ KRIZE 
V PERSPEKTIVĚ SOCIÁLNÍCH ANTROPOLOGŮ

KDY: 1. prosince 2016, 13:00 – 16:00

KDE: univerzitní středisko MUP Hradec Králové, (Pavilon U3, areál ZŠ), 
Štefánikova 566 500 11 Hradec Králové, 
posluchárna P 2, 1. patro
Mapa a další informace viz. http://www.mup.cz/kontakty/

PROGRAM
1. Antropologické minimum: jak antropologové chápou kulturu, národ, identitu a etnicitu

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D., Katedra MVES MUP, odborný garant semináře 

2. Stereotypy o migraci muslimů do Evropy pod drobnohledem etnogra� ckých dat
PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D., Katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice
Alžírskou migraci do Francie lze považovat v mnoha ohledech za symptomatickou. Na jejím příkladě si ukážeme, z jakých 
příčin migrace do Evropy začala a jak byla zprvu Francouzi a Alžířany vnímána. Cílem příspěvku je vedle poskytnutí základního 
porozumění vzniku migrace také zpochybnění několika zažitých stereotypů o migraci z muslimských zemí do Evropy.

3. Proměny manifestační islamofobie ve střední Evropě
Mgr. Tomáš Samek, Ph.D. M.A., Katedra sociálních věd, FF Univerzita Pardubice 
Stručně představím nový analytický přístup ke světu sociálních a komunikačních interakcí - tzv. deiktickou perspektivu, a to 
na konkrétním příkladu různých reakcí středoevropské veřejnosti  na (zejména muslimské) migranty; provedu komparaci 
německé a české islamofobní manifestační deixe v zápase o povahu veřejného prostoru. 

4. Identita migrantů skrze pojetí domova 
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF Univerzita Palackého v Olomouci
Antropologické koncepce domova se jeví být vhodným nástrojem k uchopení sociální a etno-kulturní identity migrantů 
v současném světě. Vzrůstající mobilita a multi-lokální realita současných migrantů boří tradičně přijímaný předpoklad 
zakořeněnosti člověka v místě původu, které významnou měrou formuje jeho identitu. Pojetí domova jako konstitutivní 
součásti identity bude demonstrováno na příkladu tzv. Namibijských Čechů.

5. Contextualising the Refugees as Hypostases of Alterity
Mihai, Burlacu, Ph.D., Faculty of Sociology and Communication, “Transilvania” University of Brașov, Rumunsko
This paper reconsiders several hypostases of alterity, which have been contextually attributed to the refugees from the 
Middle East after 2014. Drawing upon the writings of Georg Simmel, Edward Said, Michel Dumont, Gerd Baumann and 
Andre Gingrich, the author will ground his excursus on a poststructuralist approach. He considers identity and alterity to be 
contextually correlative concepts.
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