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Oborové zaměření
Teorie občanské společnosti, veřejná politika a lidská práva z perspektivy občanské společnosti
Odborně se zabývá současnými teoretickými úvahami související s občanskou společností, zejména z pohledu ochrany
práv jednotlivých menšin a žen. Dále se výzkumně zabývá vztahem mezi organizacemi občanské společnosti a
problematikou práv Romů/Romek, cizinců/cizinek, migrantů/migrantek, lidí bez domova a žen. Zabývá se dějinami a
teorií lidských práv, jejich vývojem v kontextu západní společnosti a současnými formami debat o lidských právech
v globálním kontextu. Sleduje problematiku debaty jak intersectional feminismus ovlivňuje fungování občanské
společnosti.
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Krátce
Selma Muhič Dizdarevič vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity v Bělehradě, následně obhájila doktorskou disertaci
na FSV UK, obor Veřejná a sociální politika, na téma „Imigrační a integrační politiky Evropské unie a České republiky a
organizace občanské společnosti v ČR". Vedla desítky diplomových prací. Katedru vedla od září 2010 do září 2012.
Několik let byla členkou Akademického senátu FHS UK.
Zabývá se organizovanou občanskou společností a veřejnou imigrační a integrační politikou, teorií multikulturalismu,
dějinami lidských práv a fenoménem extremního sociálního vyloučení.
Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou projektů GAUK, řady mezinárodních projektů, včetně projektu „Boj proti vyloučení
mladé bezdomovecké populace" financovaného z prostředků 7. rámcového projektu Evropské komise a v současné
době i projektu SEISMIC "společenská angažovanost ve vědě, vzájemné učení se ve městech“ opět financovaného z
prostředků 7. rámcového projektu Evropské komise.
Je členkou Mezinárodní sociologické asociace (International Sociological Association) a předsednictva Českého
helsinského výboru, nestátní neziskové organizace zabývající se lidskými právy. Ve stejné organizaci působila v letech
2009-2010 jako výkonná ředitelka. Byla členkou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V roce 2015-2016 jako stipendistka
Fulbrightovy nadace působila na University Of California, Berkeley, USA, kde se věnovala výzkumu v oblasti feminismu,
menšinových práv a neziskových organizací.
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Výzkumné projekty
Účast na projektu 7. rámcového programu Evropské komise „Boj proti sociálnímu vyloučení mladé bezdomovecké
populace"
Účast na projektu 7. rámcového programu Evropské komise „SEISMIC: společenská angažovanost ve vědě, vzájemné
učení se ve městech“
Členství v radách
Zástupkyně české ženské lobby v Radě vlády pro udržitelný rozvoj
Místopředsedkyně Českého helsinského výboru
Členka správní rady holandské nadace Magenta
Aktivní spolupráce s organizacemi: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Poradna pro integraci a Slovo 21.
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