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Kvalitativní výzkum u skupiny žen s uprchlickou
zkušeností, původem ze zemí bývalé Jugoslávie a
dnes ve věku nad
50 let. Retrospektivní zkoumání vlivu jejich uprchlické
minulosti na osobní migrační životní trajektorii, jakož i
jejich genderovou identitu a její proměny v procesu
migrace, reflexe otázek péče a emoční práce těchto
žen ve spojitosti s migrací.

emoce, uprchlice, genderová identita,
stárnutí, důchod, péče, cyklický proces
migrace

https://www.migrace.
com/docs/161018_publik
ace-zvk_web_final.pdf

Bakalářská práce

https://dspace.cuni.
cz/bitstream/handle/20.
500.11956
/103556/130241394.
pdf?
sequence=1&isAllowed=
expatriace, expatriant, adaptace, akulturace,
y mezinárodní organizace
Nejčastejší psychiatrické
diagnozy/Foreigners, Mental health,
Hospitalization, Age cohorts, Index of
masculinity, Psychiatrics diagnosis

Výzkumy ČR

ČR

Fakulta humanitních studiíí
Univerzity Karlovy v Praze /
Sdružení pro integraci a
2016 migraci

STÁRNUTÍ, PÉČE A MIGRACE:
KVALITATIVNÍ ANALÝZA ROZHOVORŮ
SE ŽENAMI S UPRCHLICKOU
ZKUŠENOSTÍ Z BÝVALÉ JUGOSLÁVIE
(součást publikace Ženy na vedlejší koleji Petra Ezzeddine, Hana
(?) - Gender, migrace a stárnutí)
Havelková

ČR

UNIVERZITA KARLOVA
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA ANDRAGOGIKY
Natalie Veselá
2018 A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Proces adaptace expatriantů v České republice

ČR

Univerzita Palackého
2017 Olomouc

Duševní poruchy cizinců v České
republice

Lubica Juríčková,
Kateřina Ivanová,
Blanka Nechanská

Retrospektivní výzkum a sekundární zpracovaní dat o
hospitalizací migrantů v ČR

2017 Univerzita Karlova

Social Hazards as Manifested Workplace
Discrimination and Health (Vietnamese
and
Ukrainian Female and Male Migrants in
Czechia)

Dušan Drbohlav,
Dagmar Dzúrová

article based on survey

2017 Jihočeská univerzita

Pracovní podmínky u vybraných skupin
imigrantů žijících v České republice

Iva Brabcová, Jitka
Vacková

ČR

ČR

ČR

ČR

ČR

2016 Univerzita Karlova

2016 Univerzita Karlova, 3. LF

2016 Univerzita Karlova

Psychologické aspekty akulturace
migrantů v České republice

Bezpečí komunikací s cizinci v
nemocnicich

Dostupnost zdravotní péče pro migranty
ze
třetích zemí v České republice

https://kont.zsf.jcu.
cz/pdfs/knt/2017/04/08.
pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/28994700

Kvantitativní dotazníkové šetření

Immigrants; Work; Working conditions;
Health; Gender differences

https://kont.zsf.jcu.
cz/pdfs/knt/2017/04/06.
pdf

Anna Medvedeva

Diplomová práce - empirický výzkum

Psychologické aspekty akulturace
migrantů v ČR/Akulturace, akulturační
stres, akulturační strategie, coping
strategie, imigrace
v ČR, rusky hovořící migranti

https://dspace.cuni.
cz/handle/20.500.11956
/75605

Radek Wiltavský

Úkolem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým
způsobem mají
vybraná zdravotnická zařízení zajištěnou komunikaci s
pacientem – cizincem.
Poslední částí jsou
doporučení, která jsou na základě zjištěných výsledků
navrhovány a mohou
být přínosem jak pro pacienta, tak poskytovatele
zdravotní péče.
Tlumočení, cizinci, zdraví, nemocnice

https://dspace.cuni.
cz/bitstream/handle/20.
500.11956
/80327/BPTX_2014_2_1
1120_0_404599_0_164
865.pdf?
sequence=1&isAllowed=
y

Historická případová studie. V práci je využívána
kombinace studia
dokumentů a vlastního empirického šetření formou 56
hloubkových polostrukturovaných
rozhovorů s migranty, poskytovateli zdravotní péče a
odborníky,
kteří v rámci své práce přicházejí s migranty do styku.
Karolina Dobiášová

https://dspace.cuni.
cz/bitstream/handle/20.
500.11956
/73369/IPTX_2010_2_1
1230_0_303245_0_105
Migranti, dostupnost zdravotní péče, zdravotní
726.pdf?sequence=1
pojištění, historický institucionalismus,
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Kvantitativní dotazníkové šetření

Zdraví mongolských migrantů ve
spojení s pracovními podminkami a
zkušenosti se zdravotní péče v ČR/
imigranti
Mongolové
zdravotní péče
zdraví
pracovní prostředí/

https://kont.zsf.jcu.
cz/pdfs/knt/2015/04/09.
pdf

2015 Jihočeská univerzita

Imigranti z Mongolska – jejich zdraví a
zkušenosti
se zdravotní péčí v České republice

Lucie Rolantová, Jitka
Vacková

2014 Jihočeská univerzita

Migration and its impact on mental and
physical health:
Social support and its main functions

https://kont.zsf.jcu.
cz/pdfs/knt/2014/04/06.
Veronika Záleská, Iva
support
support
and its
Social
relation
network
to theImmigrant
immigrants’
Health
pdf
mental
Mental
and physic
health health and also to integ
Brabcová, Jitka Vacková The article submits a survey of studies dealing with socialSocial

2014 Jihočeská univerzita

Iva Brabcová, Jitka
Pracovní prostředí a jeho vliv na zdravotní Vacková, Olga
stav imigrantů
Dvořáčková

ČR

2011 1.LF UK

MIGRANTS’ HEALTH AND ACCESS TO
HEALTHCARE
IN THE CZECH REPUBLIC

ČR

https://dspace.cuni.
cz/bitstream/handle/20.
500.11956
/32831/DPTX_0_0_1128
0_LDEF02_2357_0_533
14.pdf?
sequence=1&isAllowed=
2010 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Psychosociální
Husitská teologická
kontext uprchlictví
fakulta se zaměřením
Andrea
naPredotová
zátěžové životní situace
Diplomová
v České
prácerepublice
se zaměřuje na proţívání zátěţových situací
uprchlík,
v ţivotě
azyl,uprchlíků
zátěţovévţivotní
ČR. Stěţejní
situace,část
migrace,
ydiplomové
integrace,
prácesociální
zkoumápráce
zátěţové ţivotní s

ČR

ČR

ČR

ČR

University College London,
2010 Univerzita Karlova

The self-reported health of legal and
illegal/irregular immigrants
in the Czech Republic

Kvantitativní dotazníkové šetření

imigranti
práce
pracovní úrazy
zdraví

https://cejph.szu.
cz/pdfs/cjp/2011/03/04.
pdf

Helena Hnilicová,
Karolina Dobiášová

Hynek Pikhart, Dusan
Drbohlav, Dagmar
Dzurova

https://kont.zsf.jcu.
cz/pdfs/knt/2014/04/05.
pdf

Kvantitativní analýza "self-rated health" mezi 2 vzorky
legalně pobyvajících a neregulerních migrantů (postsovetské zemí, Vietnam) v ČR

Self-rated health
Illegal/irregular and legal immigrants
Post-Soviets
Vietnamese Czech Republic

https://link.springer.
com/content/pdf/10.
1007%2Fs00038-0100156-1.pdf

Analýza prevalence duševních nemocí u migrantů a
úprchlíků, rizikových faktorů a oblasti intervence

Technical guidance on refugee and
migrant health/MENTAL HEALTH;
MENTAL DISORDERS; ANXIETY
DISORDERS; STRESS DISORDERS,
POSTTRAUMATIC, STRESS,
PSYCHOLOGICAL; REFUGEES;
TRANSIENTS AND MIGRANTS;
HEALTH
PROMOTION

http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file
/0004/386563/mentalhealth-eng.pdf?ua=1

Mezinárodní
výzkumy/do
kumenty
včetně ČR

WHO Europe

WHO Regional Office for
2018 Europe

Mental health promotion
and mental health care
in refugees and migrants

EU-10

Institute of Preventive
Medicine, Environmental
and Occupational Health,
2018 Greece

Physical and mental health status of
migrants/
refugees in Europe – The Mig-HealthCare
project
Pania Karnaki et al.

EU

2017 Masarykova univerzita

Zdravotní stav coby důvod ochrany
cizince

Stefan Priebe,
Domenico Giacco

Dotazníkové šetření mezi migranty/uprchlíky v 10 EU
zemí za účelem identifikace problemů somatického a
duševního zdraví, zkušeností a potřeb ve zdravotní
péče a potřeb z oblasti zdravotních informací.

Michal Hájek
Analýza juridikatury Evropských soudních orgánů

https://academic.oup.
com/eurpub/article/28/su
ppl_4/cky213.
567/5192457
Mezinárodní ochrany važně nemocným
cizincům/ zdravotní stav; zdravotní
péče; právo na zdraví; migrace;
mezinárodní ochrana; doplňková
ochrana; důvody znemožňující
vycestování; vyhoštění; zásada
nenavracení; non-refoulement.

https://journals.muni.
cz/cpvp/article/view/669
8/7389

Země/countr
y
Rok / year

Instituce /Institution

Název výzkumu /title of the research

Public health aspects of mental health
among migrants and refugees: a review of
the evidence on mental health care for
refugees, asylum seekers and irregular
Stefan Priebe,
migrants in the WHO European Region
Domenico Giacco

WHO Europe

WHO Regional Office for
2016 Europe

EU

ICRH – Faculty of Medicine
& Health Sciences, Ghent
University, Ghent, Belgiumb;
Institute of Tropical
Medicine, Department of
Public Health, Antwerp,
Belgiumc; Department of
Social Welfare Studies,
Ghent University, Ghent,
Sexual and reproductive health of
2013 Belgium
migrants: Does the EU care?

Europe [1]

Institute for Social
2012 Psychiatry, Rakousko

Autoři /Authors

Mental health care for irregular migrants
in
Europe: Barriers and how they are
overcome
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Analýza prevalence duševních nemocí u migrantů a
úprchlíků, rizikových faktorů, přístupu ve zdravotní
peče, případů dobré praxe a a relevantních politik

ASYLUM SEEKERS, EUROPE,
IRREGULAR MIGRANTS, MENTAL
HEALTH, MENTAL HEALTH
SERVICES, PUBLIC HEALTH,
REFUGEES, UNDOCUMENTED
MIGRANTS

http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file
/0003/317622/HENsynthesis-report-47.pdf?
ua=1

Ines Keygnaerta, Aurore
Guieua, Gorik Oomsab,
Nicole Vettenburgc,
Migrants; Sexual health; Inequity;
Marleen Temmermana,
Human rights; European Union; Policy
Kristien Roelensa
article based on academic literature and data collection development; Migration

https://www.
sciencedirect.
com/science/article/pii/S
0168851013002881

Tematická analýza dat z polostrukturovaných
rozhovorů z experty v oblasti peče o duševní zdraví pro
iregulární migranty ve hlavních městech 14 Evropských
zemí

Bariery ve přístupu k peči o duševní
zdraví / Irregular migrants, Mental
health care, Access to care, Barriers to
care, Legal entitlement, Overcoming
barriers, Europe

https://bmcpublichealth.
biomedcentral.
com/track/pdf/10.
1186/1471-2458-12-367

/Migrants
Immigrants
Ethnic groups
Health inequalities
Access to health care

http://web.pdx.
edu/~nwallace/CRHSP/
MigrantHealth.pdf

sexuální násili, deprese, posttraumatická porucha, trafficking

https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC29
78168/pdf/2442.pdf

Christa Straßmayr,
Aleksandra Matanov,
Stefan Priebe et al.

EU-25 [2]

Responding to diversity: An exploratory
European Observatory on
study of migrant health
2012 Health Systems and Policies policies in Europe

Philipa Mladovsky et al.

Explorativní analýza národních politik v oblasti zdraví
migrantů

EU [3]

The Relationship of Trauma to Mental
Disorders Among
London School of Hygiene & Trafficked and Sexually Exploited Girls
2010 Tropical Medicine
and Women

Mazeda Hossain, Cathy
Zimmerman, Melanie
Abas et al.

Výzkum asociace mezi traumatickými udalostmi a
duševním zdravím dívek a žen

Sexual and Reproductive Health of
2017 Australian Research Council Migrant and Refugee Women

Jane Ussher, Christine
Metusela, Alex Hawkey,
Janette Perz, and
formatted by Melinda
Research Report and Recommendations for
Wolfenden
Healthcare Providers and Community Workers

https://www.
westernsydney.edu.
au/__data/assets/pdf_fil
e/0020/1225334/SRH_C
ALD_Report.pdf

Leah Hoctor, Adriana
Lamačková and Katrine
Thomasen, with
assistance from Jessica
Boulet

https://rm.coe.
int/women-s-sexual-andreproductive-health-andrights-in-europe-issuepape/168076dead

Mezinárodní
výzkumy/do
kumenty mimo ČR

Australia

EU

EU

UK

2017 Council of Europe

Women’s sexual and reproductive health
and rights in Europe

Platform for International
Cooperation on
Undocumented Migrants
2016 (PICUM)

THE SEXUAL AND REPRODUCTIVE
HEALTH RIGHTS OF UNDOCUMENTED
MIGRANTS NARROWING THE GAP
BETWEEN THEIR RIGHTS AND THE
Alyna C. Smith and
REALITY IN THE EU
Michele LeVoy

http://picum.org/wpcontent/uploads/2017/11
/Sexual-andReproductive-HealthRights_EN.pdf

The maternal mental health of migrant women
Zahira Latif

https://www.gmmh.nhs.
uk/download.cfm?
doc=docm93jijm4n895.
pdf&ver=1674

2014 Race Equality Foundation

Issue paper

Briefing paper

Země/countr
y
Rok / year

EU-20 [4]

EU

OECD

EU-23 [5]

Instituce /Institution

2014 Ghent University, Belgie

European Psychiatric
2014 Association

Název výzkumu /title of the research

Autoři /Authors

Depression in Europe: does migrant
integration have mental health payoffs? A
cross-national comparison of 20
Katia Levecque, Ronan
European countries
Van Rossem

EPA guidance mental health care of
migrants.

Typ výzkumu /type of research

Téma/klíčová slova // Theme/key
words

Odkaz

https://www.tandfonline.
com/doi/full/10.
Prevalence a determinanty depresivních 1080/13557858.
symptomů u migrantů, příslušníků
2014.883369?
Analýza výskytu deprese u první a druhé generaci
etnických menšin a majority / Deprese, scroll=top&needAccess=
migrantů z EU a mimo EU zemí podle barier v integrací migrant, discriminace, integrace,
true&instName=Charles
a integračního klimatu příjimací zemí
integrační politika, etnická menšina
+University

Bhugra, D., Gupta, S.,
Schouler-Ocak, M.,
Graeff-Calliess, I.,
Deakin, N. A., Qureshi,
A., ... & Till, A.

https://www.
sciencedirect.
com/science/article/pii/S
0924933814000054#kw
Migrant
Guidance document, briefly presents the evidence and propose
that specific measures must be taken
d0005
to improve and manage psychiatric diso

Emily Hewlett and
Valerie Moran

This book addresses the high cost of mental illness,
the organisation of care, changes and future directions
for the mental health workforce, indicators for mental
health care and quality, and tools for better governance
Migration
of the system.

2014 OECD Secretary General

Making Mental Health Count
The Social and Economic Costs of
Neglecting Mental Health Care

2012 Ghent University, Belgie

Depressive symptoms among immigrants
and ethnic minorities:
a population based study in 23 European Sarah Missinne, Piet
countries
Bracke

Multilevel analýza vyskytu depresivních symptomech s
použitím dat z třetí vlny Evropeského Sociálního
Průzkumu (European Social Survey (ESS-3). Hlavní
determinanty: migrační status, socio-economické
podmínky a zkušenost s etnickou doskriminací v
příjimací zemí.

https://read.oecd-ilibrary.
org/social-issuesmigration-health/makingmental-healthcount_9789264208445en#page3

Psychiatric disordersPsychiatric disorders
https://link.springer.
Mental health
com/content/pdf/10.
Psychiatric illnesses
1007%2Fs00127-010Management
0321-0.pdf
https://www.
sciencedirect.
com/science/article/pii/S
0924933814000054

[1] *ČR je jednou ze zemí zapojených do výzkumu
[2] včetně ČR
[3] *ČR je jednou ze zemí zapojených do výzkumu
[4] včetně Visegradských zemí bez ČR
[5] včetně Visegradských zemí bez ČR

