
   
Učená společnost České republiky

ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v ČR
a výzvou Vědci proti strachu a lhostejnosti 

zvou širokou veřejnost na moderovanou panelovou diskuzi

 Uprchlíci a my: Česká očekávání a německá zkušenost  Uprchlíci a my: Česká očekávání a německá zkušenost 
V ÚTERÝ 19. DUBNA 2016 OD 15:00

v sídle Učené společnosti ČR na adrese

NÁRODNÍ 3, PRAHA 1, MÍSTNOST 206

Členové odborného diskuzního panelu : 

-  Prof.  Dr.  Thomas  K.  Bauer (Rheinisch-Westfälisches  Institut,  Essen)  -  ekonom,  člen
poradního orgánu pro  migraci  a  integraci,  empirický ekonomický výzkum s  důrazem na
integraci na trhu práce

-  Prof.  Dr.  Petra  Bendel (Univerzita  Erlangen-Nürnberg)  -  politoložka,  vedoucí  Ústavu
regionálních studií na Univerzitě Erlangen-Nürnberg, členka poradního orgánu pro migraci
a  integraci  a  předsedkyně  Akademické  rady Federální  agentury  pro  migraci  a  uprchlíky
(BAMF), zaměření na evropský a německý azylový systém a na metody integrace uprchlíků

- Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) -
pracovník Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na PřF UK, zaměření na sociální
geografii, geografii obyvatelstva a behaviorální geografii

- PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (Orientální ústav Akademie věd ČR) - arabista a isla-
molog,  člen  Oddělení  Blízkého  východu  OÚ  AV  ČR,  zaměření  na  islám,  súfismus,
středověké i moderní islámské myšlení a lidovou religiozitu
    

- Prof. Dr. Karen Schönwälder (Univerzita Göttingen) - politoložka, vedoucí oddělení pro
výzkum mnohonáboženských a víceetnických komunit na Max Planck Institute Göttingen,
zaměření na výzkum migračních procesů a utváření nových minorit  uvnitř  společenských
komunit

Panelová diskuze bude simultánně překládána do českého i německého jazyka a rozdělena do
části  s  odbornými  příspěvky  pozvaných  panelistů  a  následné  diskuze  s  účastí  široké
veřejnosti.  Moderování  diskuze  zajišťují  Prof.  Jaroslav  Pánek (Historický ústav  AV ČR)
a Prof. Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta UK).

Kontakt pro média : Prof. Pavel Jungwirth pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Koordinátor : Mgr. Martin Blažek martin.blazek@fel.cvut.cz


