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Přílohy
Příloha č. 1. Tabulka tematické analýzy
Téma

Subtéma
 Západ/východ

1. Teritoriální původ

 Preference migrace na východ nebo
západ definována regionálním původem
 Migranti ze západu se hůře integrují do
hostitelské společnosti v ČR
 Klíčový aspekt integrace

2. Český jazyk

 Realizace svých potřeb a přání
 Velké

angažmá

v ruskojazyčné

komunitě je hlavní překážkou
 Slabá angažovanost do české společnosti
 Nemají problémy

3. Orientace cizinců ve společnosti

 Znalosti o ČR před přestěhováním
4.

Vztah

s

českou

komunitou

 Slabá angažmá

(Rozvíjení vzájemných vztahů mezi
komunitami)
5. Vztah s ruskojazyčnou komunitou

 Příliš velká angažmá

(Rozvíjení vzájemných vztahů mezi
komunitami)
 Vysoce kvalifikovaná práce (východ)

6. Ekonomická soběstačnost

 Méně kvalifikovaná práce (západ)
 Závislost na statusu pobytu

7. Zdravotní péče

 Problém komerčního pojištění
 Azyl a doplňková ochrana (VZP)
 Jazyková bariéra
8.

Postupné

nabývaní

závislosti na délce pobytu

práv

v

 Trvalý pobyt
 Občanství
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9. Participace na veřejném životě

 Závislost na statusu pobytu
 Studenti

a

podnikatelé

(nízká

participace)
 Azyl

a

doplňková

ochrana

(velká

participace)
 Čas
10. Integrace na lokální a regionální

 Integrační centra

úrovni (integrační centra)

 Status pobytu
 Čas
 Zaostalost integrační politiky

11. Náboženské vyznání (Ostatní

 Křesťani

bariéry integrace)

 muslimové

12. Diskriminace (Ostatní bariéry

 Individuální

integrace)

 Institucionální/systémová
 Přístup majority
 Pravicové strany
 Migranti

s azylem

a

doplňkovou

ochranou
Zprostředkovatelé

 „Klientský systém“
 Západní Ukrajina
Zdroj: vlastní

Příloha č. 2: Cross-disciplinární integrace
Kategorie

Determinanty

Trh a prostředky (Markets and Means)

zaměstnanost (Employment)
bydlení (Housing)
vzdělání (Education)
zdraví (Health)

Sociální kontakty (Social Connection)

sociální spojení (Social Bridges)
sociální vazby (Social Bounds)
sociální vztahy (Social Links)

Asistence (Facilitators)

jazykové a kulturní dovednosti
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(Language and Cultural Knowledge)
bezpečnost a stabilita (Safety and
Stability)
Základní (Foundation)

práva a občanství (Rights and
Citizenship)
Zdroj: Ager a Strang, 2008: 170

Příloha č. 3: Model dimenze sociální integrace
Úroveň integrace
Strukturální

Determinanty
integrace

migrantů 1) Trh práce (Labour market policies)

(Structural integration policies)

2)

Etnická

podnikatelská

činnost

(Ethnic entrepreneurship)
3) Vzdělání (Support for education)
4) Profesní a odborné školení (Support
for vacational training)
5) Ubytování (Housing)
6)

Nabývání

občanství/naturalizace

(Naturalisation policies)
7) Občanská a politická participace
(Promoution of civic participation)
Kulturní

integrace

(Cultural 1) Výuka češtiny (Language training)

integration policies)

2) Podpora kultury migrantů (Support
for immigrants’ culture)
3) Náboženství migrantů (Negotiation
support for religious practice)
4)

Sport

(Support

for

sporting

activities)
Interaktivní

integrace

(Interactive 1) Sociální vztahy

integration policies)
Identifikační
(Indentificational integration)

2) Kontakty s úřady a institucemi
integrace 1) Ztotožnění se se společností
2) Proces naturalizace a asimilace
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Zdroj: Bosswick a Heckmann, 2006: 1–35.
Příloha č. 4: Reiting Ukrajiny a ČR v jednotlivých doménách
Název

Popis

Index sociálního

Rating států dle

progresu (The Social

vymoženosti

Progress Index)

z hlediska sociálního

(2015)

rozvoje

Přímé zahraniční

Jde o investice do jiné

investice (Foreign

země za účelem

Pozice ČR

Pozice Ukrajiny

v ratingu

v ratingu

22

62

5 006 911 507

4 509 000 000

17

78

22

42

Direct Investment) ($) získání podílu na
(2016)

kmenových akciích a
rozhodovacích
pravomocích

Index svrchovanosti

Rating států, dle

zákonu (The Rule of

zajištění u

Law Index) (2010)

univerzálních
principů
svrchovanosti zákonů
a právního prostředí.

Index efektivity

Měření efektivity a

národních

vymožněnosti států ve

vzdělávacích systémů

sféře vzdělání dle

(Global Index of

britské společnosti

Cognitive Skills and

Pearson

Educational
Attainment) (2016)
Index lidského

Je prostředek pro

6
rozvoje (Human

srovnání klíčových

development index)

rozměrů lidského

(2016)

rozvoje, mezi které
patří: dlouhý a zdravý

28

81

92

100

27

107

31

85

život, přístup ke
vzdělání a životní
standard atd.
Index národního štěstí Index lidského
(Happy Planet Index)

blahobytu a

(2016)

environmentálního
prostředí

Index rozkvětu

Index založen na

Institutu Legatum

kombinaci různých

(The Legatum

ukazatelů, které

Prosperity Index)

dohromady měří

(2016)

vymoženosti států
světa z hlediska jejich
rozkvětu

Indext globální

Raiting států dle

konkurenceschopnosti ukazatelů
(The Global

ekonomické

Competitiveness

konkurenceschopnosti

Index) (2016)

podle Světového
ekonomického fóra
(World Economic
Forum)

Hrubý národní

Je celková peněžní

produkt (Gross

hodnota statků a

National Income) ($)

služeb vytvořená za

(2016)

dané období občany
daného státu. Pro
porovnání hodnoty se
přepočítávají na

43 (18 370 $)

118 (3 560 $)

7
jednoho obyvatele.
Zvyšování a
snižování se
vyhodnocuje jako
tempo růstu
ekonomiky
Zdroj: vlastní
Příloha č. 5: Nabývání českého občanství občany Ukrajiny

(Uherek, 2016: 9)
Příloha č. 6: Vztah k národnostem (od nejvíce k nejméně sympatickým)
Vztah k:
Čechům

1,7

Slovákům

2,0

Francouzům

2,3

Švédům

2,5

Angličanům

2,6

Polákům

2,7

Rakušanům

2,8

Řekům

2,9
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Maďarům

3,0

Japoncům

3,1

Američanům

3,3

Indům

3,4

Němcům

3,5

Litevcům

3,6

Izraelcům

3,9

Rusům

4,0

Srbům

4,0

Číňanům

4,1

Ukrajincům

4,3

Turkům

4,4

Kurdům

4,5

Afgháncům

4,6

Iráčanům

4,6

Palestincům

4,7

Pozn.: maximum = 1, minimum = 7
Zdroj: (Kunštát, 2005)
Příloha č. 7: Počet nekvalifikovaných pracovníků na trhu práce
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Zdroj: OECD Skill Outlook, 2017
Příloha č. 8: Cizinci ze třetích zemí, kteří nepracují, nestudují, nenavštěvují další
rekvalifikační kurzy a tréningové činnosti
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Zdroj: MIPEX, 2015: 12

