
Online Encyklopedie migrace 

 
Encyklopedie migrace je současný projekt spolku Online encyklopedie migrace z.s., 
který je vytvářen ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Tyto 
fakulty také nad Encyklopedií drží záštitu. 
 
Posláním Encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí 
vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie. Vycházíme z 
osobních příběhů lidí, kteří do evropských zemí přichází, jejich zkušenosti ale studujeme 
dále pomocí odkazů tak, abychom poznávali objektivně a kriticky příčiny jejich odchodů z 
vlastních domovů. Zajímá nás politická, právní i sociální situace v daných zemích, kde 
dochází k nejrůznějším druhům nesvobody a útlaku, který se snažíme pochopit v kontextu 
historickém a kulturním. Nezůstáváme však pouze u příčin, pozornost se pokoušíme obrátit 
také ke společenské-politických dopadům a jevům, které vznikají v evropských zemích na 
základě setkání s těmito lidmi, zajímají nás tak „odpovědi nás Evropanů“. Tím encyklopedie 
získává pomyslný dialogický charakter. Výhledově bychom rádi začali podobně zpracovávat 
také historickou migraci do Evropy, uvnitř ní i její vlastní emigraci v jednotlivých desetiletích 
20. století.  
 
Encyklopedii spouštíme v základním pokrytí témat a vybudovaném zázemí teoretických věd 
k 18. 1. 2017 v rámci tzv. Palachova týdne, projekt však vnímáme jako dlouhodobý, bude v 
příštích letech dále kontinuálně rozvíjen a neustále aktualizován (vždy k danému roku). Rádi 
bychom vytvořili jistou dlouhodobou platformu pro odborné vzdělávání naší veřejnosti 
akademickou obcí. Považujeme za morální povinnost akademiků odbornými analýzami i 
výkladem neustále kultivovat veřejnou debatu. Do budoucna bychom také rádi vytvořili 
anglickou verzi Encyklopedie, a nabídli tak projekt tvořivě také zahraničním univerzitám. 
Struktura Encyklopedie je stromovitá, tedy od nejpodstatnějších hesel směrem k okrajovým, 
což umožňuje jednak přizpůsobit výklad informační potřebě uživatele, jednak tvůrcům 
neomezeně rozvíjet další vrstvy hesel. Záměrem ovšem není dublovat funkci Wikipedie; 
nechceme žádné dlouhé a obecné statě, ale velmi konkrétní a dílčí hesla, která za pomoci 
větvení vykládají opět velmi konkrétní a věcné jevy. Spíše než dlouhé analýzy skládáme 
pomyslnou mozaiku. 
 
Cílovou skupinou je jak laická veřejnost bez před-porozumění, tak také studenti, učitelé i 
novináři, kteří potřebují komplexní a kontextuální výklad jednotlivých problémů. I proto jsou 
hesla vždy krátká (do 2 NS) a popularizační. Snažíme se přísně rozdělovat žánry: definice 
pojmů, analýzy, výklad, hodnocení a komentáře. Hesla jsou součástí interaktivní mapy světa, 
kde jsou některá z nich přímo viditelně zanášena jako symbolické značky. 
 
Na přípravě a další koordinaci Encyklopedie pracují studenti českých vysokých škol ve 
spolupráci se svými pedagogy. Encyklopedii nabízíme také jako rozcestník pro výzkumy 
nevládních organizací a již hotových univerzitních vzdělávacích projektů. Autorizací hesel 
chceme dosáhnout patřičné legitimity. Organizace práce i její efektivity dosahujeme 
vytvářením tvůrčích týmů (studenti spolu s pedagogy) dle oborů. Projekt koncipujeme jako 
široce interdisciplinární, co se humanitních a sociálních věd týče. Primárními obory jsou zde 
ty, jež se zabývají empiricky jednotlivými oblastmi (např. blízkovýchodní, východoevropská 
nebo evropská studia), sekundárními pak ty, které doplňují fakta o teoretický rámec (např. 
religionistika, politologie, právo, sociologie, antropologie, ekonomie, teologie, filosofie aj.). 
Všichni autoři odborných textů se na přípravě encyklopedie podílejí dobrovolně, případně za 
malý autorský honorář, který má pokrýt náklady na vynaložený čas.       
         
 
Online encyklopedie migrace, z.s. 


