
            
 
 
 
 
 

Zveme k účasti na jednodenní konferenci 
 
Migrace – rozvoj – remitence 

 

 
V budově děkanátu  
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy  
v Praze, Albertov 6 - Praha 2, 
18.10. 2012 
 



Vážené kolegyně a kolegové,  
dovolujeme si vás pozvat na jednodenní konferenci „Migrace - rozvoj – remitence“, která se 
uskuteční ve čtvrtek 18. října 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Konference je pořádána výzkumným týmem Geomigrace. Cílem je prezentovat hlavní 
výsledky tříletého výzkumného projektu „Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady 
migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na 
analýzu remitencí)“, který byl finančně podpořen Grantovou agenturou České republiky. 
Konference bude probíhat formou prezentací dílčích výsledků výzkumu s následnou diskusí. 
Program bude obohacen o příspěvky dalších přizvaných odborníků zabývajících se tématem 
remitencí. Konference bude ukončena exkurzí do prostor vietnamské tržnice SAPA.   

 
Za organizační výbor konference: 
Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. a Mgr. Klára Blahůtová Kavanová 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
GEOMIGRACE– Geografické migrační centrum 
www.geomigrace.cz , geomigrace@natur.cuni.cz  
 
Místo konání  
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Albertov 6, 128 43 Praha 2 
Místnost: Pravá rýsovna    
 
Registrace 
Na konferenci se registrujte nejpozději do 14. 9. 2012 na e-mailu 
klara.blahutova.kavanova@natur.cuni.cz, konference je bez poplatku, cena exkurze je 
200 Kč včetně dopravy, průvodce a večeře v areálu Sapa. 
  

 
Předběžný program konference 
8:15 – 9:00  registrace 

9:00 – 9:15  úvodní slovo – Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 

9:15 – 12:00  prezentace výzkumu – členové týmu Geomigrace   

12:00 – 13:00  přestávka na oběd, tisková konference  

13:00 – 15:30  prezentace dalších odborníků:   

• Mgr. Luboš Votoček, ČSÚ: „Metodika odhadu remitencí v ČSÚ“  

• Mgr. Yana Leontiyeva, SOÚ AV ČR: „Analýza faktorů ovlivňujících posílání peněžních 

remitencí z České republiky – výsledky šetření z roku 2010“  
• Ing. Mgr. Miloslav Bahna, Ph.D., Sociologický ústav SAV: „Príjem v zahraničí alebo 

príjem zo zahraničia? Remitencie na Slovensku z perspektívy novej ekonomiky 

migrácie“    
15:30 – ukončení jednání konference, odjezd na exkurzi do areálu Sapa 

– od 16:30 hod. prohlídka areálu s průvodcem, následuje návštěva chrámu a večeře       

v restauraci Lotos  
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