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Migrace, emigrace, imigrace 

migrace = stěhování, přesídlování, pohyb  

         obyvatelstva  

Dělí se na: 

vnitřní – migrace uvnitř státu (stěhování za 

       prací, bytem, lepším životním      

       prostředím…) 

vnější –  migrace za hranice státu z důvodů 

       ekonomických, politických,      

        náboženských… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emigrace = dobrovolné nebo vynucené     

    vystěhování z vlasti do jiné země z  

    důvodů politických,     

    hospodářských, náboženských 

    nebo z důvodu sexuální orientace, 

    kdo opouští vlast je emigrant 

 

imigrace =  přistěhování do jiného státu  

   (opak emigrace) 

   kdo se přistěhuje do jiného státu 

   je imigrant 

 

Jaké okolnosti vedly mnoho našich občanů k 

emigraci za minulého režimu? 



 

 

 

exil =  vyhnání, vyhoštění občanů z vlasti,  

           u nás např. za druhé světové války z 

   důvodu obsazení území německými   

   okupanty nebo v srpnu 1968 obsazení 

   našeho státu vojsky armád Varšavské 

   smlouvy 

                                              

 

 

 

  

                        zdroj: ecne-ceskoslovensko-padesata-a-sedesata-leta-prazske-jaro-1968 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

azyl =  ochrana uprchlého cizince      

    pronásledovaného ve vlastní zemi z 

    rasových, náboženských, politických, 

    národnostních důvodů nebo        

    příslušnosti k určité sociální skupině, 

    může být též udělen z humanitárních  

    důvodů nebo za účelem sloučení 

    rozdělené rodiny 

 

 

Uveď konkrétní příklad, kdy může být cizinci  

u nás udělen politický azyl. 



 

 

 

 

 

xenofobie = strach z neznámého, nepřátelství a 

             odpor ke všemu cizímu, k lidem 

     odlišné barvy pleti a k cizincům,  

     dá se překonat snahou o navázání 

     komunikace, snahou o   

     porozumění druhému a ochotou 

     překonávat předsudky 
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