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Prof. rNDr. Dagmar Dzúrová, cSc. 
od uKončení sTudiA geografie na Přírodovědecké fakultě univerzity 
Karlovy pracuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. 
Postdoktorský pobyt strávila na university of California, school of Public 
Health v Berkeley. je profesorkou pro obor demografie, zabývá se výzkumem 
zdravotního stavu obyvatel a sociálními nerovnostmi v oblasti zdraví. mezi 
lety 2006 a 2013 byla členkou vedení Přírodovědecké fakulty uK, od roku 2006 
je členkou fakultní vědecké rady. od roku 2019 je také členkou vědecké rady 
fakulty sociálních studií masarykovy univerzity. je garantkou magisterského 
studijního programu sociální epidemiologie a doktorského programu 
demografie.

V národním institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí 
a systémových rizik syri je vedoucí vědecké skupiny zaměřené na 
socioekonomické nerovnosti ve zdraví. V době pandemie se zabývá 
demografickými aspekty onemocnění covid, je členkou poradní skupiny meses, 
členkou národního institutu pro zvládání pandemie (niZP) a iniciativy sníh. 
od roku 1996 aktivně pracuje v občanském sektoru na podporu začleňování 
zdravotně znevýhodněných osob do společnosti (nejprve jako členka výboru, 
v letech 2000 až 2021 jako předsedkyně společnosti downsyndrom CZ).

rozhovor — s Dagmar Dzúrovou

Když občas od někoho slyšíme, že za 
minulého režimu bylo líp, není od věci si 
připomenout: Jak se liší v demografických 
charakteristikách naše společnost od té 
předlistopadové? Které rozdíly jsou nej-
výraznější? — Zásadně se pozměnila věková 
struktura, čímž myslím vyšší zastoupení 
osob staršího věku. V současné době je každý 
pátý občan v Česku senior. Stejný je i počet 
osob ve věku 0–19 let. Před sto lety byl tento 
poměr zcela odlišný, osoby mladší 20 let tvo-
řily 39 % a senioři pouze šest procent popula-
ce. Lidé se dožívají stále vyššího věku; osoby, 
jimž je nyní kolem sta let, měly při narození 
naději dožití 50 let, ale díky všeobecnému 
pokroku se jim v průběhu života vylepšily 
podmínky a tito lidé prožili život podstatně 
delší, než by odpovídalo možnostem v době 
jejich narození. V roce 1989 již byla naděje 
dožití 68,1 roku u mužů a 75,5 roku pro ženy. 
V předpandemickém roce 2019 dosáhla nadě-
je dožití maxima jak u mužů, tedy 76,3 roku, 
tak u žen – 82,1 roku.

Druhá velká změna je ve struktuře národ-
nostní. Co do zastoupení cizinců byla před 
rokem 1989 naše populace velmi homo-
genní, neměli jsme tudíž žádné zkušenosti 
s mnohokulturním životem. Při sčítání 
obyvatel v roce 2001 tvořili cizinci přibližně 
jedno procento, o deset let později již čtyři 
procenta a při posledním sčítání téměř pět 
procent. To znamená půl milionu cizinců, 

hlavně Ukrajinců, Slováků, Vietnamců 
a Rusů. Přestože je tedy naše společnost 
mnohem pestřejší, v porovnání například 
s Rakouskem, Švédskem a Německem je 
zastoupení cizinců malé. V těchto zemích je 
cizinec každý pátý obyvatel.

U přílivu cizinců na chvilku zůstaňme při 
hledání příčin nespokojenosti části oby-
vatel. — Po roce ’89 se otevřely hranice, nic 
nebránilo krátkodobé i dlouhodobé migraci 
jak od nás do zahraničí, tak i ze zahraničí 
k nám. Zatímco západní evropské země 
byly na pestrost kultur dávno zvyklé, u nás 
tato zkušenost byla novou výzvou. Postoje 
české populace k cizincům a uprchlíkům 
různých národností se vyvíjejí. Mezi faktory 
ovlivňující vztah k jednotlivým národnos-
tem patří především geografická vzdálenost 
a země původu cizince. Z šetření Centra 
pro výzkum veřejného mínění například 
vyplývá, že k přijímání uprchlíků z Ukrajiny 
se česká veřejnost staví vstřícněji, než jak 
se stavěla k přijímání uprchlíků z Blízkého 
východu a Afriky. 

Pro některé lidi je stále těžké přijmout 
cizince, ať z Ukrajiny, nebo z Asie. To se 
asi týká zejména starší generace. Mladí 
lidé naopak běžně využívají možnost ces-
tovat, studovat a také poznávat důvěrně 
onu pestrost kultur. — Všichni měli náhle 

možnost seznámit se s jiným životním 
stylem, v kladném i záporném slova smyslu. 
Obecně se novotám a změněným podmín-
kám přizpůsobily spíš mladší a otevřenější 
osoby, ochotné akceptovat změnu. Můžeme 
to vidět například i na výživě. V regionech 
s vyšším zastoupením cizinců, nejčastěji 
ve městech, vznikla širší nabídka meziná-
rodních restaurací a obchodů zaměřených 
na zdravou výživu. Naopak v oblastech 
s nízkým zastoupením cizinců, spíše na 
venkově, převládá tradiční česká kuchyně. 
Zejména starší generace je konzervativnější 
a raději zůstává u lety ověřených pokrmů, 
mnohdy hodně vzdálených od současného 
pojetí zdravé výživy. 

Jak se proměnila sociální struktura? 
Dřív se říkalo, všichni máme stejné 
„houby“, ale po revoluci začali někteří 
velmi bohatnout a jiným se zas tak moc 
nedařilo, a ještě zhusta propadli do dluhů 
a exekucí. — Máte pravdu. Před rokem 1989 
panovala politika rovnostářského rozdělení 
příjmů, tak aby se víceméně měli všichni 
stejně; nikdo nebyl nezaměstnaný. Nejvyšší 
platy byly v průmyslových oblastech, sys-
tém odměňování fungoval na bázi mzdo-
vých tarifů. Po roce 1989 se příjmové nůžky 
velmi rozevřely. Platy se začaly zvyšovat 
v profesích s odpovědností a požadovaným 
vyšším vzděláním. Lidé nekvalifikovaní, 

s nejnižším vzděláním, naopak začali být 
nově ohroženi ztrátou příjmu či zaměstnání. 
Z celospolečenské transformace tak vytěžili 
nejvíce ti schopní, připravení na změny. 

Když už hovořím o vzdělání, tak je možné 
zmínit souvislost mezi jeho výší a úrovní 
zdravotního stavu. Studiemi je bohatě do-
loženo, že Česko patří k evropským zemím, 

kde je mezi těmito hodnotami nejvyšší 
gradient. Osoby s nejnižším vzděláním jsou 
ohroženější nižší kvalitou zdraví a zároveň 
vždy nejohroženější krizovými událostmi.

Čili všechny ty krize, jimž v posledních 
letech a v současnosti čelíme, se pode-
pisují na zdravotním stavu obyvatel 
selektivně podle příjmů? — Ano, lze to 
takto zobecnit. Zdraví není určeno pouze 
biologickými faktory, což ostatně vyplý-
vá z jeho definice jako „stavu kompletní 
fyzické, duševní a sociální pohody, ne pouze 
nepřítomnosti nemoci nebo postižení“. 
Zdravotní stav tedy velmi úzce souvisí s kli-
matem i krizemi ve společnosti – nejdříve 
s covidem, nyní s ekonomickou a energetic-
kou krizí, která negativně doléhá zejména 
na osoby sociálně slabší. Kdo je vyrovnaný, 
spokojený a šťastný, zvládne výzvy a pře-
kážky snáze než člověk nešťastný, nespo-
kojený, pro něhož je každá další překážka 
jen umocněním problému. Sociálně slabší 
skupiny obyvatel jsou ohroženy na svém du-
ševním i fyzickém zdraví. Třeba tím, že tito 
lidé nevyhodnotí správně své potíže, nemají 

Vzít život  
do svých rukou
Zářijová demonstrace na Václavském náměstí. Proruským 
a protidemokratickým heslům tleskají desetitisíce osob. událost 
nenechává nikoho na pochybách, že v určité části obyvatel sílí 
nespokojenost s vládou, s naším zařazením do eu a nATo, s pomocí 
ukrajině. Co se s českou společností děje? jak moc nebo jak málo 
se vlastně změnila za posledních třicet let? Co ji rozděluje? na tyto 
otázky odpovídá sociální geografka a demografka dagmar dzúrová 
z Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy.
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možnost vynaložit prostředky na prevenci, 
nemohou zůstat doma v případě onemocně-
ní, protože mají obavy, aby nepřišli o práci, 
že nebudou moci splácet půjčky a dluhy atd.

Zdravotní péče je ale dostupná všem 
bez rozdílu, v tom problém není. — My 
máme v Česku velmi dobrou zdravotní péči, 
dostupnou všem, v tomto vycházíme dobře 
i v porovnání s ostatními zeměmi. Rozdíly 
lze spatřovat v přístupu k prevenci, podpoře 
zdraví a zdravého způsobu života. Bohužel 
u nás převládá vědomé narušování zdraví, 
tedy zvýšená konzumace tabákových výrob-
ků, alkoholických nápojů a nezdravých jídel 
a doprovází je nedostatek pohybových ak-
tivit. Část populace si stále nechce přiznat, 
že stav svého zdraví má ve svých rukou 
a v případě devastace zdraví spoléhá právě 
na naše skvělé zdravotnictví.

Naděje dožití u nás poslední deseti letí 
stále stoupá. Ale zřejmě to neplatí pro 
všechny vrstvy obyvatelstva? — V rámci 
celospolečenských změn se po roce 1989 
změnil rovněž životní styl, změnila se 
skladba potravin, změnily se možnosti 
trávení volného času, lidé začali aktivně 
žít, do zdravotnictví se dostaly dřív nedo-
statkové léky, přibyly moderní preventivní 
léky na tlak nebo cholesterol, na  rakovinu, 
moderní přístroje a metody. Zatímco 
medicínské možnosti jsou nabízeny všem, 
pozitivní změny životního stylu, jak jsem 
již zmiňovala, všichni nepřijali. Obecně ale 
prodlužování naděje dožití souvisí s vyspě-
lostí země. Jakmile se toto prodlužování 
zastaví nebo dokonce začne naděje dožití 
klesat, signalizuje to nějaký vážný celospo-
lečenský problém. 

Což jsme teď zažili poprvé po třiceti 
letech při covidu. — Ano, mezi předpan-
demickým rokem 2019 a pandemickým 
rokem 2021 poklesla u nás naděje dožití při 
narození o 2,2 roku u mužů i u žen. Takový 
meziroční pokles zrušil desetiletí zisků v ob-
lasti veřejného zdraví. Hodnota poklesla na 
úroveň roku 2008 u mužů a roku 2010 u žen. 
Něco takového jsme ještě nikdy od dob dru-
hé světové války nezaznamenali.

Ke covidu se hned vrátím, teď jen malá 
poznámka: Před lety jsme psali (viz Ves-
mír 94, 612, 2015/11), že se podobně situace 
otočila ve Spojených státech, a příčinou 
byla rostoucí obezita. A v Rusku zase 
udržuje nízkou naději dožití alkoholismus 
a špatná úroveň zdravotnictví. — Jak jsem 
řekla, výrazný meziroční pokles naděje doži-
tí je signálem vážné situace. Takový pokles 
řešili ve Státech již také před pandemií 
covidu a opravdu se potýkají především s vy-
sokým podílem obyvatel s nadváhou (70 %) 
a obezitou (36 %) a se závislostí na opiátech. 

Ze systémových nedostatků lze zmínit také 
nerovnoměrné pokrytí obyvatel zdravotním 
pojištěním a nerovný přístup k zdravotní 
péči. Ostatně obezita je jedním z největších 
světových zdravotních problémů. Nadměrné 
hromadění tělesného tuku je známo jako 
vysoce rizikový faktor pro metabolická one-
mocnění včetně cukrovky, srdečně-cévních 
chorob a různých typů rakoviny. Ale pozor, 
podle dat Eurostatu patříme právě my spo-
lečně s Chorvatskem a Maltou mezi tři státy 
Evropy s nejvyšším podílem osob s nadvá-
hou, 60 procent a více. A opět i zde můžeme 
upozornit na souvislost se vzděláním. Podíl 
osob s nadváhou i s obezitou klesá s rostoucí 
úrovní vzdělání.

A situace v Rusku? — Totéž co pro Rusko 
bohužel platí pro Ukrajinu, tam byla v mi-
nulých letech naděje dožití při narození jako 
u nás před dvaceti lety; pohybuje se kolem 
hodnoty 72–73 let. Vysoká konzumace alko-
holu v těchto dvou zemích jistě není jedi-
ným důvodem nízké průměrné délky života. 
Domnívám se, že zde působí mnoho faktorů 
současně, včetně ekonomické a sociální 
nestability, špatné výživy, depresí a zhoršo-
vání systému zdravotní péče. Ruku v ruce 
jde u obou populací nízká proočkovanost.

Zpátky ke covidu. Co s námi udělal? — 
Předně pandemie výrazně narušila, mnohdy 
dlouhodobě, mnohdy navždy, naše životy, 
zatížila zdravotní systém na maximum, 
způsobila globální ekonomické zpomalení 
a prohloubila zdravotní nerovnosti. Českou 
populaci nezachytila v příliš dobrém zdra-
votním stavu. V rámci evropských států 
patřilo Česko k průměru – jak říkám studen-
tům, „lepší než Východ, horší než Západ“. 
Tedy vysoký podíl obyvatel s chronickými 
onemocněními i obezitou jistě umocnil 
negativní dopady pandemie.

Pandemie jasně ukázala, že infekční one-
mocnění nadále představují hlavní globální 
hrozbu a že připravenost na ně je proble-
matická. Zatím se potvrdilo, že je nezbytný 
mezioborový přístup, na zvládání pandemie 
se musí podílet nejen lékaři, biochemici 
a kliničtí epidemiologové, ale také behavio-
rální vědci, sociologové, právníci, sociální 
epidemiologové a další odborníci.

Celkový počet zemřelých navíc za dva 
pandemické roky 2020 a 2021 přesáhl prů-
měr let předpandemických o 47 tisíc, což je 
nejsmutnější memento pandemie.

Best in covid. Hořká připomínka. Nicmé-
ně je zajímavé, nebo spíš smutné, že ani 
tato hrozivá čísla některé lidi nepře-
svědčila, aby se šli očkovat. Jaká je zde 
bilance? — K 7. září 2022 se nechalo u nás 
kompletně naočkovat 6 887 662 lidí, tedy 
64,4 procenta. Právě minulý měsíc jsme 
s kolegyní Klárou Hulíkovou-Tesárkovou 

poslaly do mezinárodního časopisu studii 
o demografickém vyhodnocení význa-
mu očkování proti onemocnění covid-19 
daného výpočtem ztracených let života 
a zachráněných let života očkováním. Na 
vysvětlenou – každý jednotlivec úmrtím 
ztrácí určitý počet let potenciálně zbýva-
jících k prožití a každému se očkováním 
změní riziko závažného průběhu (úmrtí) 
onemocnění covid-19. Úhrnem za všechny 
zemřelé dostáváme celkový počet ztrace-
ných let života. Když shrnu hlavní závěry: 
očkování u nás snížilo v analyzované době 
od 1. 10. do 31. 12. 2021 pravděpodobně 
3,5krát počet úmrtí a v jednotlivých věko-
vých kategoriích snížilo počet ztracených 
let života o 84 až 89 procent. Naše studie, 
která vycházela z otevřených dat z data-
báze MZ-ISIN, tedy dokládá, že očkování 
zachraňuje před úmrtím velmi výrazně. 
Navzdory podloženým výsledkům je ale 
řada lidí stále vůči očkování nedůvěřivá.

Jak si stojíme při srovnání s jinými ze-
měmi? — I v míře proočkovanosti existují 
propastné rozdíly nejen mezi zeměmi, ale 
i uvnitř zemí mezi skupinami obyvatel. 
Česko s aktuální kompletní proočkovaností 
kolem 65 % populace je srovnatelné třeba 
s Pákistánem. A platí to bohužel pro celou 
východní Evropu, v Bulharsku, Polsku a Ru-
munsku je minimální proočkovanost. Ale to 
se týká i sezonní chřipky. Nejvyšší komplet-
ní proočkovanost populace, nad 85 procent, 
má řada států, například Kuba, Portugalsko, 
Chile, Vietnam, Čína, Singapur, Brazílie, 
Kanada, Itálie a Japonsko.

Odborníci očekávají příchod podzimní 
vlny covidu. Může naše nízká proočko-
vanost opět zapříčinit velké potíže? — 
Může. Že se pandemická vlna s příchodem 
podzimu opět rozjede, lze očekávat. Ale už 
máme přece jenom dvouletou zkušenost, 
všichni máme doma respirátory, umíme je 
používat, větší část populace je proočkova-
ná, jsou k dispozici nejen vakcíny chrá-
nící před vážnými následky onemocnění 
covidem, ale i nové léky, které pomáhají 
při těžším průběhu. Také lékaři už nabyli 
mnoha cenných zkušeností. Takže jsme 
lépe připraveni a průběh nové podzimní 
vlny zvládneme určitě lépe. 

Tedy už nebude potřeba žádný lockdown? 
— V roce 2020 byl lockdown namístě, nebyla 
jiná možnost, jak zabránit šíření viru a jak 
se před jeho účinky ochránit. Nebyly k dis-
pozici ochranné pomůcky, neměli je ani 
lékaři v nemocnicích. Teď máme úplně jiné 
možnosti prevence a léčby, jsme v diamet-
rálně odlišné situaci.

Máte nějaké vysvětlení, proč zrovna v po-
stsovětských zemích, kde bylo očkování 

přece zcela běžné, dokonce povinné, je 
vakcína tak odmítána? — Ano, dříve byla 
řada očkování v těchto zemích povinná, ale 
v posledních letech je proočkovanost velmi 
nízká. Antivaxerské hnutí je zde velmi 
silné, zřejmě je podporováno nedůvěrou 
vůči vládám, nedůvěrou k farmaceutickým 
společnostem, ale též kulturním přesvědče-
ním a ideologií.

Statistiky udávají, že před 24.  únorem 
2022 bylo proti covidu proočkováno pouze 
35 procent ukrajinské populace. Bohužel 
v zemi je málo očkovaných i proti dalším 
onemoc něním, jako je dětská obrna, spal-
ničky a záškrt.

Takže i nízká míra zodpovědnosti může 
být dědictvím života v totalitě? Obyvatelé 
západních zemí jsou zodpovědnější vůči 
svému zdraví i společnosti? — Nad tímto 
jsem takto nikdy nepřemýšlela. Výchova 
k odpovědnosti je jistě důležitá, stejně jako 
osobní odpovědnost za svůj život a své 
zdraví i zdraví blízkých a v neposledním 
místě i důvěra v autority. Domnívám se, že 
velmi dobrý výsledek pandemického období 
například v Dánsku a Finsku může souviset 
právě s vyšší odpovědností obyvatel těchto 
zemí vůči svému zdraví i společnosti. Řada 
preventivních opatření proti covidu zde mě-
la pouze charakter doporučení, ale přitom je 
lidé plně dodržovali. Což by se dalo považo-
vat za pravý opak situace u nás.

Sociální nerovnosti rostou s krizemi, 
říkáte. Vládní pomoc je však v tuto chvíli 
víceméně plošná. — Já bych doporučovala 
pomoc cílenou, nejlépe přes regionální sprá-
vy, místní úřady, které nejlépe vědí, jací lidi 
u nich žijí a kdo opravdu pomoc potřebuje. 
A rozhodně vidím nedostatek v komunikaci. 

Problémy, do nichž se sociálně slabší lidé 
dostávají, tedy nahrávají myšlenkám „za 
socialismu bylo líp“. Ještě jednou se k to-
mu vrátím, myslíte, že se někomu oprav-
du žilo líp? — Kdo nevidí, jak se posunula 
životní úroveň, zdravotní péče, délka dožití, 
tak asi vidět nechce. V každé společnosti 
je část obyvatel, která se chce nechat vést 
a druhá část je vděčná za svobodu rozhodo-
vat a řídit svůj život. A někdo je taky věčně 
nespokojený a bude remcat vždycky.

V poslední době se však zdá, že se ta část 
nespokojených začíná hodně ozývat, ba až 
radikalizovat. — Ano, s krizí hrozí radika-
lizace, tedy netolerantnost určité skupiny 
obyvatel vedoucí až k útočnosti proti základ-
ním demokratickým principům. Dříve to 
byla krize covidová, teď migrační, energetic-
ká, klimatická. A k tomu sílí dezinformační 
scéna a sociální sítě, tohle všechno je ideál-
ním podhoubím pro radikalizaci obyčejných 
lidí, kteří mají strach z nejisté budoucnosti 

anebo se dokonce do hluboké propasti již 
dostali. Ale jsem přesvědčená, že mnozí 
lidé během covidové pandemie nemuseli 
onemocnět a zemřít, kdyby existovala lepší 
komunikace. To samé platí nyní. Kdyby při 
energetické krizi někdo vysvětlil nejohrože-
nějším skupinám obyvatel, co mají přesně 
dělat, jak postupovat, jak se připravit, ne-
museli by být tito lidé tak vystrašení a jít do 
extrémních pozic. 

Na nedávné demonstraci na Václavském 
náměstí proruští řečníci mimo jiné kri-
tizovali naši pomoc ukrajinským uprch-
líkům, protestovali proti „ředění české 
krve“. K vystrašenosti části lidí tedy 
značnou měrou přispívá i vlna migra-
ce z Ukrajiny? — Situace na Václavském 
náměstí je podle mého soudu důkazem 
nedostatečné komunikace a vysvětlování. 
Ukrajinci byli součástí našeho života již před 
24. únorem 2022. Byli cennými pracovníky 
ve všech odvětvích ekonomiky, zaměstna-
nost v Česku by v posledních letech bez nich 
nerostla. Zakládali zde rodiny. Ve válečné 
době, v době ohrožení života, přicházejí za 
krajany do země nikoliv ekonomičtí migran-
ti, ale váleční utečenci, ženy s dětmi. 

„Naši nedostávají, a Ukrajinci dostávají,“ 
zaznívá také. — Ano, to souvisí se zna-
lostmi a komunikací sociálních pracov-
níků. Rozhodně by se pomoc měla dostat 
těm nejpotřebnějším, nejohroženějším 
skupinám obyvatel a nelze ji poskytovat na 
úkor někoho druhého. Ale také je jasné, že 
na Ukrajině je válka, že ženy s dětmi před 
ní hledají bezpečný úkryt a dočasný domov. 
Kdybychom my byli v podobné nouzi, 
také bychom očekávali, že nám jiná země 
pomůže.

Nicméně k tomu odpornému sloganu 
o „plánovanému ředění národa“ ukrajin-
skými uprchlíky: pokud nám tady někdo 
zachraňuje porodnost a omlazuje věkovou 
strukturu, tak jsou to právě naši imigran-
ti, že? — Obecně lze konstatovat, že v pan-
demickém roce 2020 u nás ubylo obyvatel 
kvůli vysoké převaze zemřelých nad počtem 
narozených a tento úbytek byl nejvyšší od 
roku 2000. V roce 2020 populace Česka rostla 
pouze díky zahraniční migraci. Přirozenou 
měnou, tedy rozdílem mezi počtem živě 
narozených a zemřelých, u nás ubylo 19 tisíc 
obyvatel.

Počty narozených dětí-cizinců jsou ale 
u nás tradičně relativně velmi nízké, až te-
prve od roku 2002 stabilně přesahují hranici 
tisíce osob. Takže v roce 2020 se u nás naro-
dilo celkem 110 200 dětí živě, z čehož pouze 
necelých pět procent byly děti s jiným než 
českým státním občanstvím (celkem 4940). 
A z tohoto počtu bylo 25 procent dětí ukra-
jinského státního občanství (1238  dětí), 

23 procent slovenského a 17 procent 
vietnam ského. Tedy podíl narozených dětí 
s ukrajinskou národností se před únorem 
2022 pohyboval kolem jednoho procenta. 
Jistě lze očekávat, že utečenecká vlna podíl 
mírně navýší, ale ne dramaticky.

Jaký vývoj lze s ukrajinskými příchozími 
očekávat? Pokud se tady nebudou cítit 
dlouhodobě dobře, vrátí se? Posunou 
se dál na Západ? — Ekonomičtí migranti 
z Ukrajiny, kteří mají za cíl si vydělat a vrátit 
se zpět na Ukrajinu, jsou převážně v geogra-
ficky a kulturně nejbližších zemích – Polsku, 
Slovensku a u nás. Ti, kteří od počátku chtějí 
na vysněný Západ, putují dál. Struktura mi-
grantů a jejich směřování se opět liší podle 
schopností a dovedností, tedy výše vzdělání, 
znalosti jazyků, ekonomické situace. Přes 
naše území míří dále ti, kteří obstojí na 
konkurenčním trhu práce. Sociálně a eko-
nomicky méně zdatní migranti zůstávají 
v příhraničních zemích, kde nemají tak 
velkou jazykovou bariéru, a především kde 
už mají kontakty na krajany, a tedy se snáze 
„uchytí“.

Ti schopnější, vzdělanější nám tu tedy 
nezůstanou. — Odliv vyškolených, vzdě-
laných lidí ze země původu do zahraničí 
je označován příhodně termínem „brain 
drain“ – odliv mozků. Ukrajinu devastuje 
brain drain již mnoho let. Od osamostatnění 
země v roce 1991 po pádu Sovětského svazu 
se její populace, díky mohutné emigraci, 
snížila o téměř osm milionů osob. A mezi 
těmito migranty byla také řada vysoce 
vzdělaných.

Problém odlivu mozků ale máme i s čes-
kými lékaři, zdravotními sestrami, s vědci 
či s pracovníky z Ukrajiny, kteří tu již byli 
proškoleni. Dosti svízelná byla situace 
v době pandemických vln, kdy vyspělé 
země horečně lákaly zdravotnický personál 
z méně vyspělých zemí, kde pak pochopitel-
ně byl nedostatek těchto pracovníků. Čím 
ekonomicky vyspělejší země, tím konku-
renčně výhodnější podmínky a zázemí mů-
že nedostatkovým pracovníkům nabídnout. 
Správné to bohužel jistě není, jen to dál 
umocňuje prohlubování nerovností.

Má současná situace nějaké řešení? — 
Řešení je třeba aktivně hledat. Například 
pandemie covidu nás utvrdila v tom, jak 
významný je mezioborový přístup zrovna 
v oblasti zdraví. Věřím, že právě nyní zahá-
jený velký grantový program  NPO-EXCELES, 
který podpořil vznik virtuálního Národního 
institutu pro výzkum socioekonomických 
dopadů nemocí a systémových rizik SYRI, 
umožní spojit mezioborové síly, společně 
rozkrýt situaci, vyhodnotit rizika a podpo-
řit řešení, která povedou k zlepšení situace 
nejen v Česku.  l




