
Sociální  práce  pro  ekonomy 
 
8.3.2016 – Práce  s  uprchlíky,  host:  Karel  Paták 

 
Studenty  předmětu  Sociální  práce  pro  ekonomy  navštívil  dne  8.3.  2016  pan  Karel  Paták,  který  se  

posluchačům  snažil  přiblížit  práci  s  uprchlíky.  Jde  o  téma  velice  aktuální  a  živé.  Přednášející  hovořil  

nejen  o  svých  zkušenostech  přímo  z  míst,  která  jsou  uprchlickou  krizí  zasažena  nejvíce,  ale  snažil  se  

současné  problémy  zasadit  i  do  kontextu  globální  politiky  a  problematiky  chudoby.  Současná  krize  je  

podle  něj  jen  drobnou  ukázkou  toho,  co  může  přijít  v  budoucnu. Uprchlíků  ze  Sýrie  a  okolních  států  je 

z našeho  pohledu  velké  množství,  ale  stále  jde  o  nízký  počet oproti tomu, pokud by k emigraci 

přistoupili  obyvatelé  zemí  Afriky,  kde  se  čím  dál  více  projevuje  hrozba  nedostatku  zdrojů  a  

nedodržování  základních  lidských  práv. 

 
Členové  studijní  skupiny  se  svými  dotazy  dotkli  řady  témat  – kauzy s uprchlíky,  kterými  aktuálně  žije  

Německo,  mediální  dezinformace  či  na  ryze  praktické  otázky  – např.  na  problematiku  osobní  hygieny.  

Na  dotazy  ohledně možností  řešení  přizvaný  host  nedokázal  odpovědět.  „Je  otázkou  politiků,  jakým  

způsobem  se  s  uprchlickou  krizí  vypořádají.  Cílem  naší  práce  je  pouze  snaha  o  to,  aby  se  co  nejméně  

zmírnily  její  následky.  Ať  politici  zvolí  jakékoli  řešení,  je  nepřijatelné  a člověku  nedůstojné,  aby  žil  
v nelidských  podmínkách  bez  naplňování  základních  potřeb,“  uvedl  Paták. 

 
Pan  Karel  Paták  pracuje  ve  Všeobecné  fakultní  nemocnici  v  Praze  jako  zdravotní  bratr  na  jednotce  

intenzivní  péče  Neurologické  kliniky.  Ve  VFN  začínal  v  roce  1996  jako  sanitář,  poté  vystudoval  na  

Střední  zdravotnické  škole  obor  Všeobecná  sestra  a  nyní  studuje  na  1.  lékařské  fakultě  UK  sesterský  

obor  Intenzivní  medicína.  Karel  Paták  je  aktivní  člen  Czech  teamu  pomáhajícího  v  místech  humanitární 

krize na Balkáně.  Zúčastnil  se  celkem  šesti  misí:  Rozske  +  Assothálom,  Berkasovo,  Berkasovo,  Šid,  

Miratovac,  Šid.  Patří  mezi  nejaktivnější  české  dobrovolníky  pomáhající  uprchlíkům. 
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Karel  Paták  představuje svou dobrovolnickou činnost. Celkem  se  zúčastnil  celkem  šesti  
zahraničních  misí. 
 
 
Předmět  a  diskuzi  pro  Vás  připravila  Katedra  hospodářské  a  sociální  politiky  NF  VŠE  v  
Praze.  Předmět  Sociální  práce  pro  ekonomy  je  celoškolsky  volitelný  a  má  ident  5HP445.   
 
Více  informací:   
http://khp.vse.cz/pro-studium/materialy-k-vyuce/5hp445-socialni-prace-pro-ekonomy/ 


