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Stručná prezentace 

❖ 2001 odjezd do Francie na 
Lyceum Carnot v Dijonu 

❖ 2010 ukončení Grande Ecole 
de Commerce v Grenoblu 

❖ 2008-2014 stážista a později 
zaměstnanec v oddělení 
vnitřního auditu v Curyškém 
sídle společnosti Adecco 

❖ 2015 založení projektu French 
Commerce v Praze  



Trochu teorie 

❖ Brain drain - přitahování lidského kapitálu převážně z 
rozvojových do rozvinutých zemí (Bhagwati) 

❖ Brain gain - pozitivní dopad migračních toků na země 
původu a na cílové destinace 



Přínos diaspory státu původu  

❖ Znalosti, zkušenosti a jejich sdílení 

❖ Navýšení kapitálu a jeho přesun do ČR 

❖ Získání důležitých kontaktů 

❖ Teorie technologické kontaminace (Arrow) 

❖ Vliv na politické dění 



Konkrétní příklady z Francie 

❖ Spolky a asociace (např. : ČSMPF, Sokol) 

❖ Webové stránky a společenská média (např.: Petite 
Prague) 

❖ Služby podnikatelům a firmám (např.: 
www.zijemevzahranici.cz, www.french-commerce.com) 

❖ Kulturní akce (např.: A l’Est du Nouveau) 

❖ Cestování (např.: www.hedvabnastezka.cz) 

http://www.zijemevzahranici.cz�
http://www.french-commerce.com�
http://www.hedvabnastezka.cz�


Závěr 

❖ Česká škola bez hranic jako garant kontinuity 

❖ Česká republika a její instituce jako hlavní partneři 
projektů diaspory 



Děkuji za pozornost! 



Pro inspiraci 
❖ The Effect of Brain Drain in the Czech Republic and Earnings Motivation for 

Qualified Specialists to Work Abroad (Vavrečková Jana, Baštýř Ivo, Research 
Institute for Labour and Social Affairs Prague 2009) 

❖ Voice of the Diaspora: An Analysis of Migrant Voting Behavior (Jan Fidrmuc, Orla 
Doyle, July 2004) 

❖ Role of the diasporas in transition economies: lessons from Armenia (Lev M. 
Freinkman) 

❖ Welfare effects of labor migration (Dmytro Vikhrov, CERGE-EI Prague, September 
2013) 

❖ The Diaspora and Development (V.N. Balasubramanyam, Yingqi Wei Department 
of Economics Lancaster University, 08 February 2007) 

❖ The Oxford Diasporas Programme 
(http://www.migration.ox.ac.uk/odp/research.shtml) 

http://www.migration.ox.ac.uk/odp/research.shtml�
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