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Hlavní cíle výzkumu

• Analýza potřeb krajanů a Čechů žijících v zahraničí jako
základ pro budoucí systematičtější politiku státu vůči české
komunitě v zahraničí
• Analýza přínosů udržení vazeb těchto osob na ČR (obhajoba
a podpora českých zájmů v zahraničí)

Přínos studie
• Přesné zmapování aktuálních potřeb krajanů v zahraničí dle
konkrétního teritoria a věkové skupiny
• Zmapování konkrétních očekávání krajanů dle teritorií ze
strany českého státu, resp. ze strany ať již našich ZÚ, MZV,
nebo ostatních subjektů státní správy a regionální
samosprávy
• Zmapování konkrétních přínosů a konkrétního potenciálu
našich krajanů pro českou společnost (hospodářskou,
politickou, obchodní, investiční, vlivovou, vzdělanostní,
kulturní, vědeckou, společenskou atd.)
• Zmapování současného stavu všech aktérů krajanské
politiky v ČR a oblastí jejich potenciálního rozvoje
• Nalezení společných průsečíků potřeb ze strany krajanů a
potřeb ze strany státu. (V nalezení možností využití kvalit
krajanů pro potřeby státu)

Přínos studie

• Vytvoření komplexního systémového přístupu v praxi, který
zatím České republice v této oblasti chybí (strategie, rámce)
• Podchycení současných trendů vývoje české zahraniční
komunity a vývoje státu s cílem vytvořit střednědobý výhled,
který poslouží k přípravě dalšího pětiletého plánu podpory
ČKD na roky 2026-2030, ale také k úpravám koncepce práce
MZV s krajanskou komunitou a dalším koncepcím.
• Výsledky studie by mohly být praktickým vodítkem pro vládu,
při formulování postoje státu ke krajanské komunitě. (takové
prohlášení zatím chybí).

Fáze výzkumu
• 1. Fáze - koordinace a zajištění informačních toků oběma
směry (tj. informovat Čechy v zahraničí a současně mapovat
jejich potřeby)
• 2. Fáze - sběr a vyhodnocení informací by měl vyústit k
doporučení dalších kroků k efektivní krajanské politice.
• Dlouhodobějším cílem je návrh na zřízení webového
informačního portálu státní správy pro české občany v
zahraničí (např. v rámci eGovernmentu), který by se
systémově a dlouhodobě zabýval udržení vazeb státu s
českou komunitou v zahraničí. (potvrzení zájmu mateřského
státu o vlastní diasporu).

Fáze výzkumu
• Banát - výzkum by se měl zaměřit na rozvoj a způsoby
podpory české tradiční krajanské komunity v Banátu s cílem
zachování její jedinečnosti, ale zároveň zajištění motivace
pro návrat mladé generace, která dříve odešla z regionu za
prací.

Technické mezikroky a návaznost na předchozí
výzkumy
• Stanovení výzkumných ukazatelů u jednotlivých aktérů
krajanské problematiky.
• Vytvoření efektivních komunikačních kanálů krajanské politiky
(v současné době je komunikace striktně rozdělena na čistě
meziministerskou, exekutivní část – tj. Meziresortní komisi pro
Čechy žijící v zahraničí a na legislativní část - Konzultativní
rada Stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí).
• V současné době je v praxi praktikován komunikační přístup
krajana ke státní správě cestou ZÚ nebo oddělením ZZKZ.
• Studie částečně využije a navazuje na výsledky a doporučení
projektu č. TB030MZV002 z roku „Analýza migrace českých
občanů po roce 1989“ (publikace 2016).
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