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Anotace
Tato práce se zabývá identifikací bariér při integraci cizinců,
zahraničních

studentů

v rámci

bilaterálních

vztahů

se

socialistickým

Československem. Soustředí se na zahraniční studenty z rozvojových zemí,
kteří přišli do Československa před rokem 1989 za účelem vysokoškolského
studia a po jeho absolvování se rozhodli v Československu, a poté České
republice setrvat. Práce je dělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické
části je představen pojem migrace a s ní související teorie a přístupy, jako
i specifika migrace na území Československa. Dále je představen koncept
integrace cizinců a aspekty, které se větší či menší rolí na integraci podílejí.
v praktické části jsou prezentovány výsledky analýzy rozhovorů, které byly
vedeny s tehdejšími zahraničními studenty z vybraných zemí, a kteří
v současné době stále žijí v České republice.
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Summary
This bachelor thesis concerns barriers regarding immigrant integration,
foreign students coming on behalf of bilateral agreements with Socialistic
Republic of Czechoslovakia. It focuses on foreign students originally from
developing countries who migrated to Czechoslovakia before the year 1989 in
order to partake in University studies and who, after graduation, decided to live
in Czechoslovakia and in the Czech Republic. The text is divided into
theoretical and practical parts. Within the theoretical sector, the migration
phenomenon theories and patterns are presented, as well as referencing the
effect of migration in a socialist Czechoslovakia. In addition, the concept of
immigrant integration and aspects that are marginally as well as largely
significant are mentioned. The practical element includes the results of an
analysis of various interviews given by previously foreign students from
specific countries and who currently live in the Czech Republic.
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Úvod
Migraci a s ní spojeným otázkám se v soudobém světě věnuje velká
pozornost. Státy, společnosti, rodiny i jednotlivci musí hledat odpovědi na
výzvy, které nabízí globalizovaný svět. S migrací souvisí mimo jiné i integrace.
Úspěšný proces integrace by měl zajistit fungující společenské prostředí pro
jednotlivce i skupiny, které v tomto prostředí participují. K otázkám migrace
a integrace neexistuje jednotný přístup, který by uspokojil všechny dotčené.
Vzhledem ke kulturním a historickým specifikům na evropském kontinentě,
existuje více pohledů a přístupů k migraci a integraci. Česká republika patří
k zemím, které se s otázkou integrace seznamuje až po roce 1989.
V Československu byl před rokem 1989 přeshraniční pohyb přísně
regulován. Nicméně určitý počet zahraničních studentů ze zemí, které byly
hospodářsky nebo politicky nakloněny státu, do Československa přicházel.
Ve své práci se zaměřuji na zahraniční studenty, kteří od konce
šedesátých do konce osmdesátých let 20. století přicházeli do Československa
za účelem studia, ale v důsledku společenských nebo osobních událostí se
rozhodli v Československu a později v České republice setrvat. Mým cílem je
na základě kvalitativního šetření identifikovat bariéry, se kterými se zahraniční
studenti museli během života v Československu a České republice potýkat.
Práce je členěna na čtyři kapitoly. První kapitola představuje migraci na
evropském kontinentě a v Československu, a zasazuje ji do historických
souvislostí. Podkapitoly se věnují specifické podobě migrace v poválečném
a později socialistickém Československu. Ve druhé kapitole se věnuji třem
teoriím nebo konceptům migrace.

9

Představuji teorii push – pull faktorů, teorii migračních sítí a koncept
transnacionality. Výběr těchto teorií a konceptu je ovlivněn rozhovory, které
uvádím v praktické části práce. Ve třetí oblasti představuji vybrané úrovně
integrace a upozorňuji na bariéry, které mohou integraci znesnadnit. Dále se
věnuji integrační politice, která je tvořena na úrovni státu a garantuje postoj
státu k otázkám migrace a integrace. Na tuto část navazuji částí o (ne)integraci
v Československu. Čtvrtá kapitola se věnuje kvalitativnímu šetření, které jsem
vedla formou rozhovorů s tehdejšími zahraničními studenty. Při psaní práce
jsem čerpala jak z tištěných, tak z elektronických zdrojů psaných v českém
nebo anglickém jazyce.
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1 Migrace
Globalizovaný svět, tak jak jej známe dnes, přímo vyzývá k pohybu
obyvatel. Přijetím Všeobecné deklarace lidských práv se volný pohyb obyvatel
stal nezadatelným právem.1
Od minulého století se migraci začala věnovat zvýšená pozornost. Změna
v uspořádání světa po druhé světové válce, rozvoj informačních technologií,
dostupnost cestování, nebo stále se zvětšující ekonomické, sociální a politické
nerovnosti měly za následek zvýšení intenzity migrace. Z migrace se stal
problém, který spočívá v tom, „že příslušníci „cizích“ národů přicházejí na
území, které jiný národ považuje za „vlastní“.2
Motivace lidí k migraci se značně liší. Pravděpodobně není v silách jedné
teorie vysvětlit a popsat všechny faktory, které migraci ovlivňují. Kritérií,
podle kterých je možné migraci dělit, je mnoho. Je nutné rozlišovat důvody,
které k migraci vedou. Rozhodnutí migrovat není téměř nikdy ovlivněno pouze
jedním faktorem. Migrace se podle určitého hlediska dělí na dobrovolnou nebo
nucenou. Cílová destinace pomůže odpovědět, zda se jedná o ekonomickou
migraci nebo například o uprchlictví. Stejně tak je důležitý prostorový kontext,
ve kterém migrace probíhá. Ten popíše, zda se jedná o migraci vnitřní nebo

1

MARTINEK, Michael. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 2. vyd. Praha:

Jabok, 2010. ISBN 978-80-904137-6-4.
2

KRATOCHVÍL, Petr, ed. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2009.

ISBN 978-807-3674-694.
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mezinárodní. Migrace se proměňuje v čase i prostoru.3 Výše uvedené faktory
ukazují, jak obtížné je migraci definovat. Jakýkoli pokus o plné vystižení
pojmu migrace končí poměrně neúspěšně.
V nejobecnější rovině lze migraci definovat jako „pohyb lidí z jednoho
místa na druhé za účelem dlouhodobějšího pohybu.“4 v následující části se
zaměřím na mezinárodní migraci na evropském kontinentu od konce druhé
světové války do roku 1989.

1.1 Mezinárodní migrace v Evropě mezi lety 1945-1989
Mezinárodní migrace v období od druhé světové války do konce 90. let
20. století se vyvíjela velmi dynamicky. Na všech kontinentech se migrační
pohyby odvíjely od společenských, politických a hospodářských kontextů.
Pohyby lidí byly ovlivněny různou motivací migrantů. Velké přesuny
obyvatelstva probíhaly v reakci na druhou světovou válku. Mnoho lidí, kteří
před válkou opustili své domovy, se buď vracelo zpět do zemí původu, nebo
začínalo nový život v příjímacích zemích. Na rozhodnutí začít nový život se
mimo jiné podílely mimořádně příznivé imigrační politiky některých zemí.5
V důsledku otřesných zkušeností 2. světové války bylo potřeba
podniknout kroky, které by změnily tehdejší nastavení světa. Světové velmoci
se rozhodly k upuštění od koloniálního uspořádání světa, a přistoupily k řízené

3

CASTLES, Stephen, Hein de HAAS a Mark J. MILLER. The age of migration:

international population movements in the modern world. Fifth edition. Hampshire:
Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 9781462513116 str. 17
4

Encyklopedie migrace. Encyklopedie migrace [online]. Praha: FF UK, 2016 [cit. 2017-

02-25]. Dostupné z: http://encyklopedie.org/migrace/
5

Např. v USA tzv. Immigration Act – vydaný roku1965, dále v Kanadě tzv. White

Australian Policy – vydaný roku 1970
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dekolonizaci. V poválečné Evropě byl zájem na tom, aby se ekonomika
nastartovala co nejrychleji. Do Evropy začali přicházet nejen lidé z bývalých
koloniálních oblastí, ale také lidé z chudších států Evropy. Jednalo se tradičně
o Finsko, Itálii, Irsko nebo Portugalsko a později také ze zemí severní Afriky,
Turecka a Jugoslávie.6
V důsledku dekolonizace pocítily hlavně tři evropské státy (Holandsko,
Francie a Velká Británie) velký počet migrantů z Asie a Afriky. Toto období
skončilo arabsko – izraelskou válkou, díky které došlo k tzv. „velké ropné
krizi.“
Od 80. let se postupně průmyslová produkce přemisťovala do
rozvojových zemí, ale na migraci do Evropy to nemělo vliv, protože
pracovníci, kteří původně přišli na tento kontinent za prací, zůstali, a naopak
přivedli do cílových zemí své rodiny.7 Slučování rodin bylo možné díky
mezinárodním lidskoprávním úmluvám, které západní evropské státy
podepsaly. „V tomto období se začíná diskutovat o politických, sociálních
a kulturních důsledcích trvalého usazování migrantů a intelektuálové začali
propagovat ideologii multikulturalismu.“8

6

BARŠOVÁ, Andrea a Pavel BARŠA. Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační

a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. 1. Brno: Mezinárodní
politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3875-6.
7

CASTLES, Stephen, eds. The Age of Migration. 5. Vyd. North America: Palgrave

Macmillian, 2014. ISBN 978-1-4625-1311-6.
8

PALAŠČÁKOVÁ, Dita, ed. Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice:

zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Praha: InBáze, 2014. ISBN
9788090575905.
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Poválečné rozdělení Evropy zapříčinilo vznik emigrace ze zemí střední
a východní Evropy směrem na Západ. S pádem železné opony se pojila
ekonomická migrace v rámci kontinentu. Polsko, Ukrajina, Rumunsko
a Bulharsko se později ukázaly jako důležitý zdroj migrantů. Dalším trendem
byla změna statusu tradičně imigračních zemí. Vlivem politických kroků se
Irsko, Itálie nebo Španělsko staly cílovými zeměmi pro migranty ze zemí
bývalého sovětského svazu, severní a západní Afriky.

1.2 Migrace v Československu
Migrace na území Československa mezi lety 1945 až 1989 měla velmi
specifickou podobu, která se ale nelišila od ostatních států ve východní Evropě.
Historicky se považuje Československo za emigrační zemi9, nicméně i přes to,
že byl pohyb osob ztížen a velmi regulován, imigrace do Československa
minimálním způsobem probíhala.
Československo mělo v reakci na druhou světovou válku a politické
kroky po jejím ukončení, zkušenost s reemigrací.

1.2.1 Reemigrace
Bezprostředně po konci druhé světové války docházelo k samovolným
nebo organizovaným návratům lidí vysídlených během druhé světové války,
například z koncentračních nebo pracovních táborů. U organizovaných návratů
bylo mimo jiné smyslem zaplnit vylidněné pohraničí, ze kterého bylo

9

BRÁZOVÁ, Věra-Karin. Migrace a rozvoj: rozvojový potenciál mezinárodní migrace.

Praha:

Univerzita

Karlova

v

Praze,

Fakulta

9788087404102.
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sociálních

věd,

2011.

ISBN

vystěhováno od roku 1945 celkem asi 2,8 milionů Němců.10 Stát měl tedy
nejen hospodářský, ekonomický, ale i politický zájem na tom, aby se vylidněné
pohraničí naplnilo.
Největší skupinu, která do Československa reemigrovala, tvořili Volyňští
Češi, kterých přišlo celkem 33 tisíc.11 Další skupiny Čechů a Slováků přišly
z Rumunska, Bulharska, USA. V malém počtu ale také přicházeli krajané
z Kanady, Brazílie, Indie, Číny nebo Palestiny. Do pohraničí směřovali také
slovenští Romové a Maďaři. Maďaři, kteří přišli do pohraničí, přicházeli
původně na Slovensko, ale díky nedostatku místa k usídlení byli nuceni přijít
do českého pohraničí. Celkem mezi lety 1946 – 1950 přišlo na území v rámci
reemigrace až 200 tisíc lidí.12
1.2.2 Vnitřní migrace
S nástupem komunistického režimu postupně došlo k restriktivním
opatřením volného pohybu, znárodnění majetku, stagnaci ekonomiky a ztrátě
kontaktu se světem. Pro Československo pak byla mezi lety 1945 – 1989
charakteristická zejména vnitřní migrace.13 Kučera rozděluje toto období do tří
vln, přičemž první vlnou označuje dosidlování pohraničí reemigranty, druhým

10

UHEREK, Zdeněk, Šárka OŠŤÁDALOVÁ, Věra HONUSKOVÁ a Vladislav

GÜNTER. Migrace: Historie a současnost. Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016.
ISBN 978-80-905942-9-6.
11

DRBOHLAV, Dušan a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkud

přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. ISBN 97880-7419-0399-1.
12

UHEREK,

Zdeněk.

Cizinecké

komunity

a městský

prostor

v

České

republice. Sociologický časopis. 2003, roč. 39(2), 193–216.
13

KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická

společnost, Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1994. ISBN 80-901674-7-0.
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a třetím obdobím označuje „náborovou migraci“ v ostravské oblasti a v oblasti
Sokolova od 50. let. 14

1.2.3 Emigrace
Vzhledem k politickému nastavení země byla migrace občanů do
zahraničí umožněna pouze malému počtu občanů. Občané, kteří nelegálně
opustili zemi, byli automaticky zbavováni státního občanství. Počty obyvatel,
kteří emigrovali do zahraničí nelze s jistotou vzhledem k povaze emigrace
určit. Odhaduje se, že mezi lety 1948 – 1989 opustilo ČSSR až 550 tisíc
obyvatel.15 z Československa emigrovali lidé ve dvou vlnách, které přímo
reagovaly na politickou situaci. V první vlně v roce 1948 s nástupem
komunistického režimu odcházeli lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým
režimem. Dále bylo odsunuto celkem 2,7 milionů Němců. Odchod Němců
přispěl k národnostní homogenizaci země. Druhou vlnu emigrace vyvolala
okupace Československa v roce 1968. Důvody pro emigraci byly hlavně
politické, odcházeli lidé, kteří nesouhlasili s politickým režimem. Dalším
důvodem

pro

odchod

lidí

z ČSSR

byl

ekonomický

aspekt.

Lidé

s vysokoškolským vzděláním, kteří nemohli uplatnit své vzdělání na
odpovídajících pozicích, často odcházeli právě do zahraničí. Jak upozorňuje

14
15

tamtéž.
Srb in Drbohlav DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme,

odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.
Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-039-1
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Kučera, jednalo se zejména o lidi v mladém věku do 35 let s vyšším stupněm
dosaženého vzdělání.16

1.2.4

Imigrace
Do Československa vzhledem k povaze politického režimu mezi lety

1945 až 1989 nepřicházeli imigranti ve velkých počtech. I přesto do
Československa cizinci přicházeli. Nejdůležitějším důvodem imigrace bylo
přistěhování z rodinných důvodů (sňatek nebo sjednocení rodiny). Migranti
přicházeli především ze zemí střední a východní Evropy a také z Řecka
a Francie.17
Asi nejvýznamnější a nejpočetnější skupinou bylo až 14 000 Řeckých
politických

uprchlíků,

kteří

odešli

v důsledku

občanské

války.18

Československo těmto lidem poskytlo azyl. Řekové se usadili převážně na
severní Moravě. I přes to, že se předpokládal jejich návrat zpět do Řecka,
většina z nich zůstala dlouhodobě.
V 70. letech se Československo potýkalo s nedostatečnou pracovní sílou,
což vedlo k aktivnější politice a zaměstnávání cizinců. Československo jako
jeden ze zakládajících členů Rady pro vzájemnou hospodářskou pomoc
podepsalo mezivládní dohody o zaměstnávání pracovníků s dalšími členskými

16

BARŠOVÁ, Andrea a Pavel BARŠA. Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační

a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. 1. Brno: Mezinárodní
politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3875-6.
17

Černík in DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud

přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. Studie
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-039-1.
18

Pozn. občanská válka probíhala v Řecku mezi lety 1946 - 1949
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zeměmi.19 První mezivládní dohoda byla v roce 1964 uzavřena s Polskem,
následovaly dohody podepsané roku 1974 s Vietnamem a roku 1978 s Kubou.
Československo ale podepsalo dohody také s dalšími státy. Roku 1980
Laosem, dále v roce 1985 s Mongolskem a Maďarskem, v roce 1986
s Angolou a roku 1987 se Severní Koreou.20 Tato pracovní migrace vytvořila
u některých pracovníků základ pro budoucí migrační směřování do
Československa, resp. České republiky. Cizinci, kteří přišli do Československa
pracovat, byli zaměstnáni většinou v oboru hutnictví, hornictví, nebo
v textilním a sklářském průmyslu. Jak popisují Kučera a Drbohlav, pracovníci
často neměli možnost kontaktu s majoritní společností. Často se pohybovali
v areálech továren a byli drženi od kontaktu s místními.21
Další skupinou imigrantů, kteří do Československa přicházeli, byli
zahraniční studenti z Asijských a Afrických zemí. Zahraniční studenti
přicházeli do Československa od poloviny padesátých let. Jednalo se
o organizovaný proces, při kterém byli uchazeči pečlivě vybíráni. Před tím, než
studenti mohli započít se vzděláváním, museli projít ročním přípravným
kurzem ve školicím středisku, které je připravovalo po formální i jazykové
stránce ke studiu v Československu. Zahraniční spolupráce mezi spřátelenými
zeměmi měla několik rovin. Sovětský svaz se snažil posílit sféru svého vlivu
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v zemích, které od 50. let procházeli dekolonizačním procesem. Poskytování
vzdělání zahraničním studentům se jevilo jako strategicky výhodné pro
budoucí politické kontakty. Další motivací ke spolupráci byly nepochybně
hospodářské a strategické důvody. Režim se domníval, že studenti, kterým by
bylo poskytnuto vzdělání v Československu, by se po navrácení do vlasti mohli
angažovat na důležitých pracovních pozicích a umožnili by vytvoření
důležitého komunikačního mostu mezi Československem a danými zeměmi.
Tyto spolupráce v rámci spřízněných států neprobíhaly vždy hladce.
„Otevřenost vůči třetímu světu byla ideologicky vysvětlována tak, že
národněosvobozenecký zápas v koloniích je vlastně totožný s konečnou fází
takzvané všeobecné krize kapitalismu. Tuto představu ale komplikovaly
výrazné společenské a kulturní odlišnosti, proto byly některé výklady spojující
marxisticko – leninskou ideologii s reflexí skutečného stavu poněkud
krkolomné.“22 Studenti se po absolvování univerzity často oproti původnímu
záměru nevraceli do zemí původu, což pro oba státy představovalo jisté
překážky v naplňování ideálů. Předpokládá se, že od padesátých let do roku
1992 v Československu studovalo okolo 20 000 zahraničních studentů.23
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2 Teorie migrace
V současné době ani v teoriích migrace nepanuje většinová shoda o tom,
co je migrace. Je to dáno například různými motivacemi člověka migrovat.
Povaha migrace se rovněž mění v čase a formě, takže není snadné použít jednu
všeobjímající teorii. Autoři proto v návaznosti na snahu o ucelenou teorii
migrace vyzívají ke „zvolení multidisciplinárních faktorů, které společně
pomohou k lepšímu pochopení migrace.“24
Dle zaměření se teorie dělí na mikro nebo makro úrovňové.25 v mikro
úrovňových teoriích je důraz kladen na jednotlivce, rodinu nebo domácnost
a soubor chování těchto kategorií. Makro úrovňové teorie kladou důraz na
ekonomické aspekty nebo na sociální a politické okolnosti, jejichž kontext
vytváří prostředí, ve kterém daný jedinec pohyb realizuje.

2.1 Push-pull teorie
Jedním z nástrojů, jež jsou využívány k vysvětlení migrace, jsou tzv.
„push-pull“ faktory. Tento přístup byl založen v 60. letech, a následovně byl
rozpracován Leem a Jansenem.26
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Push faktory jsou ty faktory, které podněcují člověka k odchodu ze
země. Řadí se sem například environmentální podmínky, geopolitická
nestabilita, nefungující ekonomika, nedostatečná úroveň vzdělání apod.
Existence push faktorů ještě neznamená, že k migračnímu pohybu jedince
opravdu dojde. Pro to, aby se člověk k migraci rozhodl, musí existovat i tzv.
pull faktory. Pull faktory přitahují člověka do cílové země. Sem se řadí vysoká
míra osobní svobody, možnost pracovní realizace, ekonomická a kulturní
vyspělost a jiné.27 Castles se nicméně s dalšími autory shoduje v tom, že model
push - pull faktorů není dokonalý.28 Neodpovídá například na návratovou
migraci, dále tento model nebere v úvahu prostředí, ve kterém se migrace
odehrává anebo prostě ignoruje další faktory, které se na migraci podílejí.

2.2 Teorie migračních sítí
Teorie migračních sítí reaguje na to, jakými způsoby migrace probíhá.
Migrační sítě jsou chápány jako vztahy mezi migrantem a jeho sociálními
kontakty, které působí v nějakém časovém rámci a kontextu.29 „Teorie

27
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migračních sítí může doplnit push-pull model, zároveň je ale třeba chápat ji
jako čistě popisnou“.30 Migrační sítě pomáhají udržovat kontakt mezi migranty
v cílových zemích a migranty v zemích původu. Existence migračních sítí
může ovlivnit počet nebo složení migrantů v cílové zemi.
Migrační sítě představují formu sociálního kapitálu, který člověku
usnadňuje rozhodnutí migrovat. Na druhé straně to ale neznamená, že se
člověk k migraci opravdu rozhodne. Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými
motivacemi k migraci u každého člověka.31
Migrační sítě ulehčují budoucímu migrantovi překonat obtíže, které
s sebou migrace nese. v první řadě je oproti původním migrantům ve výhodě,
protože hospodaří s větším množstvím informací o cílové zemi. Původní
migrant je v pozici „průvodce“, který pomáhá nově příchozímu migrantovi
s orientací v cílové zemi, poskytuje mu podporu i pomoc. „Sociální sítě
napomáhají nově příchozímu migrantovi k překonání pocitu marginality, ale
současně mohou samy produkovat marginální skupiny.“32
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2.3 Transnacionalizace
Vzhledem ke globálnímu fungování světa dochází rovněž ke změně
povahy migrace. Migrace není již chápána jako definitivní volba cílové země,
do které migrant přichází, ale může být vnímána jako dočasná destinace.
Teorie migračních sítí bývá proto dosazována do konceptu transnacionalizace.
Ten se soustředí na imigranty, kteří žijí v přijímací zemi, ale zároveň
nepřicházejí o kontakty v zemích původu. „Přistěhovalci participující v procesu
transnacionální

migrace

nerezignují

na

udržování

sociálních

vztahů

propojujících je s místem původu a nevzdávají se svých původních identit.“33
Tito tzv. „transmigranti“ tedy budují dvojí domov a dvojí identitu. Ralph
nicméně upozorňuje na náročnost dvojí identity. Jednak proto, že transmigranti
žijí kromě každodenního života v cílové zemi v podstatě i dva paralelní životy.
Dochází k přepínání chování a myšlení mezi „starým“ a „novým“ životem
jedince. Může také docházet ke kombinaci obou uvedených, atd.34
Transmigranti v podstatě vynakládají dvojí energii, jednak na život v cílové
destinaci a dále i na realizaci a změny v zemích původu, kde se angažují
pomocí technologií či migračních sítí.

33

SZALÓ, Csaba. Transnacionalni migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. 1.

Brno: Centrum pro studium pro demokracie a kultury (CDK), 2007. ISBN 978-807325-136-9.
34

RALPH, David a Linn A. STAEHELI. Home and migration: Mobilities, Belongings

and Identities. Geography Compass. 2011, 5(7), 517-530.

23

Castles upozorňuje, že se neangažují primárně imigranti s nižším
sociálním statusem, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale že
transnacionální politické, sociální nebo kulturní aktivity v zemích původu jsou
iniciovány právě imigranty s vyšším sociálním statusem žijících v cílových
zemích.35
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3 Integrace
Integraci je v současné době věnována zvýšená pozornost. Tento pojem
prostupuje napříč různými oblastmi, a jeho užívání a chápání se liší. Někteří
autoři například nahrazují pojem „integrace“ pojmy „začlenění“36 nebo
„inkluze“.37 Způsoby, jakými má k integraci docházet mají být jasně
definované. Je třeba, aby byly předem jasné role jednotlivých aktérů.38 Pro účel
této práce lze integraci definovat jako „obousměrný, dynamický proces
vzájemného přizpůsobování migrantů a přijímajících společností. Postoj
přijímajících společností k migraci a integraci reprezentuje konkrétní migrační
a integrační politika, kterou si každý stát vytváří.“39

3.1 Integrační politika
Vzhledem k odlišným povahám migrace v evropských zemích se
objevily také odlišné migrační a integrační politiky. Při zkoumání přístupů
států k migraci je třeba brát v úvahu historické konsekvence, které pomohou
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vysvětlit ten který přístup.40 v České republice vytváří migrační a integrační
politiku Ministerstvo vnitra České republiky (dále MV ČR).
Zastřešujícím dokumentem shrnujícím cíle, podmínky, nástroje a aktéry
integrace je Koncepce integrace cizinců, která bývá aktualizována každých pět
let. Na Koncepci integrace cizinců navazuje Zpráva o situaci v oblasti migrace
a integrace cizinců na území ČR, která bývá předkládána každý rok.
Další subjekty, jež se na poli naplňování integrace cizinců účastní, jsou
např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy,

Ministerstvo

pro

místní

rozvoj,

Ministerstvo

financí,

Ministerstvo zahraničních věcí a další. Nezastupitelnou pozici mají kraje
a obce, nestátní neziskové organizace, akademická sféra, podpůrné skupiny
i jednotlivci. Množství aktérů, kteří se na realizaci integrační politiky podílejí,
naznačuje, o jak komplexní téma se jedná.
MV ČR stanovuje čtyři oblasti, jejichž úspěšné naplnění směřuje
k integraci. Dle Koncepce integrace cizinců je potřeba docílit: „jazykové
vybavenosti cizince, ekonomické soběstačnosti cizince a jeho orientace ve
společnosti“, dále pak „dobrých vzájemných vztahů cizince a majoritní
společnosti.“41 Naplňování těchto oblastí bývá měřeno pomocí indikátorů
integrace, které se využívají pro vytváření analýz.

40
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[cit.

2017-05-28].

Dostupné

z:

3.2 Indikátory integrace
Aby

integrace

probíhala

systematicky

a směřovala

k žádoucím

výsledkům, je třeba stanovit určitá měřítka, která mohou sloužit jako
indikátory, pomocí kterých lze měřit úspěšnost integrace. Integrace probíhá na
několika úrovních v různých časových horizontech.
Drbohlav

představuje

konkrétní

indikátory

integrace,

nicméně

upozorňuje, že v praxi je často velmi problematické až nemožné na základě
indikátorů komplexně vyhodnotit situaci.42 Mezinárodní studie Migrant
Integration Policy Index43 například bere v úvahu 167 indikátorů v osmi
oblastech, které pomáhají vyhodnotit míru a rozsah integrace cizince.44
V ideálním případě by se měly k analýze použít data, která ukazují pohlaví,
věk, nebo dosažené vzdělání. v integračním procesu má své místo kromě výše
uvedených indikátorů také časové hledisko. Integrace neprobíhá v krátkém
časovém horizontu, některé zdroje uvádějí, že potřebná doba pro integraci jsou
až tři generace cizinců v cílové zemi.45 Nejedná se pouze o dobu potřebnou
k integraci cizince samotného, ale rovněž potřebnou dobu pro společnost
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v příjímací zemi. V případě, že přijímací země nemá zkušenost s imigrací, je
potřeba poskytnout tuto dobu také majoritě, popřípadě státu jako takovému,
které se musí naučit čelit příchodu cizinců a soužití v pluralitní společnosti.
Odpovědi na to, co přesně znamená úspěšná integrace, jsou různé. V zásadě
platí, že na konci procesu integrace by měl cizinec disponovat stejnými právy
a povinnostmi jako člen majoritní společnosti.
K vyhodnocování úspěšnosti integrace lze přistupovat z mnoha pohledů,
ale žádný pravděpodobně není schopen obsáhnout a zohlednit všechny aspekty,
které se na integraci podílí.

3.3 Úrovně integrace
Integrace probíhá v časově ohraničeném rámci a na několika úrovních.
Podle Berryho lze stanovit pět úrovní, ve kterých integrační proces probíhá.46

Strukturální integrace
Strukturální integrace odkazuje k roli institucí. Ty vytvářejí prostor pro
to, aby mohlo docházet k interakci aktérů, tedy imigrantů a státu. Musí být
vytvořeny kroky, které zabraňují institucionální diskriminaci, zajišťují
dodržování a naplňování práv a povinností každého účastníka systému.
Strukturální integrace, je někdy dělena ještě na podoblast ekonomickou. v ní se
používá k měření např. indikátor nezaměstnanosti, který napomáhá určit míru
integrace cizince. Další podoblastí strukturální integrace je politická oblast. Ta
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sleduje indikátory, které odpovídají například na přístup cizince k participaci
na politickém životě, přístup k získání občanství, dále srovnávání příjmů dávek
státní sociální podpory, kriminalitu, demografické chování, jazykovou
vybavenost, fenomén smíšeného manželství, mezietnické vztahy, nebo účast na
společenském životě.

Sociální integrace
Sociální integrace odkazuje k mezilidským vztahům, jakožto schopnost
cizince navazovat přátelství, využít svého sociálního kapitálu nebo udržitelnost
partnerství nebo členství jedince v různých organizacích. Sociální integrace se
odvíjí mimo jiné od motivace jedince.
Lze rozlišovat mezi účelovým navazováním mezilidských vztahů, které
jsou jedincem vnímány jako investice do budoucnosti a mezi volním
navazováním vztahů.
Kulturní integrace
Kulturní integrace navazuje na teorii multikulturalismu, která vyzívá
k pluralitní společnosti. Tato teorie vyzívá k aktivní participaci všech skupin,
které se účastní společenského života. Ony všechny by měli přehodnotit své
postoje a učinit kroky k tomu, aby se přizpůsobili v prospěch každého a tím
pádem i k osobní integraci člověka.

47
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postojů a hodnot cizinců. Erikson upozorňuje, že sociální a kulturní integrace
neznamená totéž a je potřeba je od sebe jasně rozlišit. Totiž, že „kulturní
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integrace nemusí být nutně doprovázena sociální integrací.“48 To je spojeno
s rovnými příležitostmi, které by měly všechny minority, popřípadě jedinci mít.
Přístup k rovným příležitostem se pojí s úctou a respektem každého, kdo je
v pluralitní společnosti zastoupen. Velmi důležitým aspektem kulturní
integrace je nepochybně znalost jazyka přijímací společnosti. Jazyk je totiž
jedním z nejdůležitějších předpokladů, který umožňuje úspěšnou integraci.

Identifikační sféra
Drbohlav

popisuje

identifikační

sféru

integrace,

která

podle

subjektivních pocitů jedince ukazuje, zda se cizinec identifikuje se společností
nebo jaké má pocity sounáležitosti s cílovou zemí.49 Tomuto aspektu se věnují
koncepty transnacionální identity. Ta spočívá v „souběžnosti dvou či více
identit, ale nemusí nutně přesahovat národní, etnické a náboženské identity“,
pouze je propojují do existujících celků vztahů a společnostem, ve kterých žijí
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a ze kterých přišli.50 Do indikátorů míry integrace lze řadit také přebírání nebo
odmítání postojů přijímací společnosti.
Psychologická integrace
V každodenní žité zkušenosti člověka se odráží také psychologický
aspekt. Myšlení, chování a jednání jsou důsledkem učení a paměti a pomáhají
tak například zvládat nový jazyk, pochopit normy a hodnoty majoritní
společnosti. Psychickou zátěž spojenou s přestěhováním cizince mohou
dočasně v počáteční fázi zmírnit pocity sounáležitosti se skupinami lidí
stejného etnika, nebo lidí s podobnými životními zkušenostmi. Právě v tomto
počátečním momentu nachází uplatnění teorie sociálních sítí, která pomáhá
k překonání počátečních těžkostí.

3.4 Bariéry v integraci
V procesu integrace se mohou objevit bariéry, které znesnadňují úspěšný
proces integrace. Nelze pojmenovat všechny validní faktory, které znesnadňují
integraci jedince do cílové společnosti.
Drbohlav tvrdí, že chování imigrantů v integračním procesu ovlivňuje
mimo jiné etnicita jedince. Ta se podílí na tom, jaké integrační strategie
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imigrant zvolí.51 Drbohlav, Dzúrová a Černík upozorňují, že se jedná o soubor
více faktorů, které pomáhají k úspěšné integraci jedince.
„Úspěšné začlenění do české společnosti úzce souvisí s asimilační
strategií, kterou migranti aplikují.“52
Důležitými faktory, které se významnou rolí podílí na procesu integrace,
jsou například rodinný život, diskriminace, způsob života a hodnoty, znalost
jazyka, zaměstnání, nebo zájem o občanskou participaci.53 Možnost života
s blízkým sociálním okolím v cílové zemi pozitivně ovlivňuje proces
integrace.54 Zkušenosti s diskriminací v cílové zemi ovlivňuje míru integrace
jedince. Jedná se nejen o diskriminaci na základě barvy pleti, náboženství,
národnosti, ale také o znevýhodnění na trhu práce. Způsob života a hodnoty je
důležitým faktorem, který rozhoduje o tom, zda jedinec převezme nebo se
ztotožní se specifiky přijímací společnosti.55 Předpokládá se, že pokud prošel
imigrant primární socializací, jsou jeho šance na integraci několikanásobně
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vyšší než u těch jedinců, kteří tuto možnost neměli.56 Rovněž stupeň
dosaženého vzdělání má na míru integrace vliv. Z aktualizované Koncepce
integrace cizinců z roku 2016 vyplývá, že jednou z největších bariér může
představovat nedostatečná znalost jazyka.57
Absence zajištění rovných příležitostí na trhu práce znemožňuje jedinci
integraci. Jedná se například o nespravedlivé platové ohodnocení za vykonanou
práci nebo nevýhodné pracovní smlouvy. Občanská participace ukazuje zájem
o získání občanství, angažovanost jedinců ve veřejném prostoru a zájem
o kulturní dění.

3.5 Integrace cizinců v Československu
Česká republika prošla v přístupu k migrační a integrační politice jistým
vývojem. Barša a Baršová rozdělují českou migrační a integrační politiku do
několika stádií, během kterých se měnil přístup státu k migraci.58
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V socialistickém Československu nebyla vytvořená migrační politika
téměř žádná.59 Od padesátých let 20. století do poloviny devadesátých let došlo
k proměně v přístupu k cizincům.
To se odvíjelo zejména změnou politické orientace, a od ní odvozených
změn v legislativě. S otevřením hranic se také měnilo společenské klima
v zemi.

Vzhledem

k neexistující

integrační

politice

v socialistickém

Československu nelze hovořit ani o systematizované integraci studentů.
V počáteční fázi příchodů zahraničních studentů do Československa byli
studenti umisťováni do jazykových středisek. Tato střediska se účelově
nacházela v malých městech.
Zahraničním studentům poskytovala intenzivní výuku českého jazyka,
pomáhala se začleňováním do československého vzdělávacího systému nebo
jim zprostředkovávala československé reálie. Ve střediscích jazykové přípravy
fungoval internátní režim, takže se volný pohyb studentů mimo areál středisek
omezil na pár hodin týdně. Studenti na malých městech působili jako exotický
prvek, ale ne vždy byly reakce na původ studentů kladné. Holečková uvádí, že
často docházelo k nepřijetí studentů majoritou na základě předsudků.60
Na univerzitách byly zřizovány spolky, které měly vést k dialogu mezi
zahraničními a československými studenty.
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Jednalo se o setkávání zástupců obou táborů, publikační činnost do
časopisů samotnými zahraničními studenty nebo o vydávání příruček, které
měly za úkol hovořit ve prospěch zejména afrických zemí. Role
vysokoškolských orgánů v integraci ale výrazně selhávala. V první řadě se
nedařilo motivovat část zahraničních studentů ke studiu. Těm, kterým neplnili
studijní povinnosti, nebyly udělovány sankce, což vedlo k protestům
československých studentů z nespravedlivého přístupu. V další řadě existovaly
konflikty mezi zahraničními studenty a československými studenty. Docházelo
ke slovním nebo fyzickým potyčkám, které byly často iniciovány oběma
stranami.
Někteří

zahraniční

studenti

obviňovali

československé

studenty

z rasismu, což se často nepodařilo prokázat.61 Na druhé straně českoslovenští
studenti bojovali se zahraničními studenty o přízeň u děvčat, nebo si záviděli
solventnost některých zahraničních studentů.
Holečková tvrdí, že rovněž existovaly konflikty nejen mezi majoritou
a zahraničními studenty, ale i mezi zahraničními studenty samotnými. To často
pramenilo z výměny politických názorů.62
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4 Kvalitativní šetření
Tato část práce se věnuje kvalitativnímu šetření bariér při integraci
cizinců. Zvolená forma umožňuje zaměřit se na konkrétní poznání ve
zkoumané oblasti. Cílem šetření bylo pojmenovat bariéry, se kterými se cizinci
z rozvojových zemí, kteří přišli do Československa studovat, museli při
integraci do české společnosti potýkat. Předmětem mého zájmu byly především
osobní nebo zprostředkované zkušenosti respondentů. Otázku šetření jsem
formulovala takto: Jaké byly bariéry při integraci do české společnosti.

4.1 Metodologie
Pro šetření jsem zvolila techniku rozhovoru s návodem, který obsahuje
„seznam témat nebo otázek, jež je nutné v rámci rozhovoru probrat.“63 Celkem
jsem si stanovila osm témat a u každého tématu jednu až dvě doplňující otázky.
Pro zpracování rozhovorů jsem použila doslovnou transkripci, ve které jsem
odpovědi převedla do spisovného jazyka. Analýzu dat jsem prováděla na
základě tzv. zakotvené teorie a jejími nabízenými metodami kódování.
Z nabytých odpovědí jsem kódovala společné okruhy, ve kterých jsem hledala
kategorie. Výběrový vzorek jsem získala pomocí metody „sněhové koule“. Ta
spočívá v náhodném oslovení jedince, který splňuje požadavky pro šetření.
Respondent následně doporučí nebo odkáže na další respondenty.64
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4.2 Výzkumná skupina
Výzkumnou skupinu tvořili cizinci, kteří přišli do Československa za
účelem vysokoškolského studia. Zajímala jsem se o cizince – muže65, kteří
pocházejí z rozvojových zemí, které s Československem ve větší či menší míře
spolupracovaly v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Všichni
z dotazovaných bydlí v Praze nebo Středočeském kraji.66 Konkrétně se jedná
o osoby původem z Afghánistánu, Etiopie, Indie, Kurdistánu, Palestiny,
Pákistánu a Sýrie. Vzhledem k relativní separaci jednotlivých etnik se mi
nepodařilo oslovit osoby, které přišly za studiem např. z Angoly, Kuby, nebo
Latinské Ameriky. V příloze č. 1 předkládám

přehledovou tabulku

s informacemi o zemích původu, počtu respondentů z každé země a rok
příchodu do Československa.
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4.3 Místo a způsob sběru dat
Celkem jsem vedla deset rozhovorů s návodem.67 Téměř všechny
rozhovory probíhaly v českém jazyce, s jednou výjimkou napůl v angličtině.
Rozhovory byly vedeny buď v místě bydliště respondentů nebo ve veřejném
prostoru (restaurace, kavárny, park). Všechny rozhovory byly zaznamenány na
diktafon a poté doslovnou transkripcí přepsány.
Každý respondent byl předen písemně seznámen s tématem rozhovoru.
Při osobním setkání jsem zopakovala informace, které respondenti obdrželi
s časovým předstihem a informovala je o možnosti neodpovídat na nepříjemná
témata.
Všem

respondentům

jsem

předala

k podpisu

mnou

podepsaný

informovaný souhlas pro zpracování rozhovoru (viz příloha č. 2). Kromě
jednoho respondenta jsem se u všech ostatních setkala s odporem k podepsání
příslušného dokumentu. Tištěná forma dohody představovala pro respondenty
překážku v důvěře k vedení rozhovoru. S respondenty proto byla uzavřena
ústní dohoda o informovaném souhlasu.
S ohledem na ochranu osobních údajů ve své práci neuvádím skutečná
jména osob ani informace, které by mohly vést k identifikaci respondentů.

4.4 Obsah a zaměření rozhovoru s návodem
Rozhovor s návodem byl složen ze sedmi okruhů. Tyto okruhy byly
řazeny v logické posloupnosti od minulosti do současnosti. První okruh
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zkoumal důvody pro odchod ze země původu a determinanty, které ovlivnily
rozhodnutí studovat v Československu. Druhý okruh se soustředil na studium.
Okruh studia jsem rozdělila na dobu studia ve středisku jazykové přípravy
a období studia na univerzitě. Úvodní otázka zkoumala, co respondenty po
příchodu do Československa překvapilo. Třetí okruh se zajímal o to, jak
respondenti prožívali změnu politického režimu po roce 1989. Čtvrtý okruh se
soustředil na období po ukončení univerzity, resp. pracovní uplatnění
respondentů.

Pátý

okruh

byl

zaměřen

na

zkušenosti

respondentů

s českými institucemi. Šestý okruh otázek byl zaměřen na osobní život
respondentů. Sedmý okruh se věnoval tomu, kým se respondenti cítí být.
Z rozhovorů jsem kromě předem určených okruhů kódovala ty, o kterých
respondenti spontánně ve dvou a více případech hovořili.

4.5 Analýza výsledků rozhovoru
1. okruh: Důvody pro odchod z rodné země a pro výběr Československa
Na základě rozhovorů jsem kódovala celkem tři důvody, které respondenty
vedly k odchodu ze země původu. Prvním důvodem byla politická spřízněnost
levicově orientovaných států a Československa. Druhým důvodem pro odchod
ze země původu byly osobní politické zájmy. Tři respondenti původem
z Pákistánu nesouhlasili s oficiální státní politickou reprezentací a angažovali
se v tehdejším komunistickém disentu. Třetím důvodem byl odpor ke
společnosti, ve které respondent vyrostl.

„Protože

jsem

dostal

vládní

stipendium.

Etiopie

tenkrát

s Československem. Dali mi vízum pro studium v Čechách.“ (Amri)
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spolupracovala

„Byl jsem vybrán na studijní stipendium. Neměli jsme doma moc možnost studovat,
proto jsem byl rád, že jsem dostal příležitost studovat. Vůbec nic jsem tenkrát
o Československu nevěděl.“ (Mohan)
„Já jsem chtěl studovat a u nás k tomu moc nebyla příležitost. Dozvěděl jsem se
o možnosti přes vládní stipendium cestovat do Československa. A pak, líbilo se mi, že
Československo bylo kousek od Německa.“ (Khawaja)
„Dostali jsme možnost cestovat do Československa a tak jsme šli. Nikdo z nás nevěděl,
kam jdeme.“ (Usman)
„Když mi bylo 17, tak mě začalo zajímat Rusko, byl jsem politicky aktivní.“ (Mintu)
„Angažoval jsem se v politice, a proto jsem mohl vycestovat pryč z Pákistánu.“
(Shazain)
„Cítil jsem obrovskou nenávist ke komunitě, ve které jsem žil; věděl jsem, že to je
společnost, do které nepatřím. Jediná možnost, jak se dostat ven bylo spojit se
s komunisty a učit se.“ (Zia)

O Československu žádný z dotazovaných nic nevěděl. Nejčastěji se
respondenti ucházeli o studium v Sovětském svazu. Nabídka studijních míst ale
neodpovídala poptávce, proto se většina respondentů toužících po studiu
v Moskvě rozhodla pro Prahu.

„Do Moskvy se hlásilo hodně lidí, o Československu mi řekl známý, který mi ho
doporučil.“ (Mohan)
„Viděl jsem, že poměr lidí, kteří se hlásili do Moskvy a lidí, kteří se hlásili do
Československa, pro mě byl přijatelnější v případě Československa.“ (Arsalan)
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„Mohl jsem si vybrat, zda půjdu studovat do Sýrie, Moskvy anebo do Československa.
Určitě jsem neplánoval se stěhovat do Československa. Ale v Moskvě bylo plno, tak
jsem se rozhodl, že Československo.“ (Sharrukh)
„Já jsem chtěl do Moskvy, ale Moskva mě nechtěla.“ (Shazain)
“Já chtěl do Moskvy, ale nakonec mi přišlo lepší jít do Československa.“ (Mohan)
„Nám bylo nabídnuto, že můžeme studovat v zahraničí. Mohli jsme si vybrat mezi
Moskvou a Prahou.“ (Ghias)

2. okruh: Období studia
Tento okruh jsem rozdělila na období studia ve středisku jazykové přípravy
a na období studia na univerzitě. Úvodní otázka zkoumala, co respondenty
překvapilo. Tato část se zdála být u respondentů oblíbeným úsekem života.
Respondenti často popisovali své pocity slovem „šok“. Ten se týkal
nejčastěji kulturních odlišností v oblasti mezilidských vztahů, hygienických
podmínek, změny klimatu nebo způsobu stravování.
Moment překvapení
„Tenkrát jsem na cestě domů na zastávce tramvaje č. 18 viděl holku a kluka, kteří si
povídali a pak se začali líbat. To byl pro mě šok, protože u nás se tohle schovávalo. To
jsem se tenkrát hodně lekl.“ (Amri)
„Po příjezdu nás odvezli na kolej Kajetánka. Druhý den jsme byli na prohlídce
u doktora. Tam měla sestra hrozně krátkou sukni. Já na to nebyl z domova zvyklý, bylo
to chápáno jako vrchol neslušnosti.“ (Usman)
„V jazykové škole jsem měl obrovský šok ze sprch. Taky si pamatuju, že za námi přišel
učitel, dal nám kýbl a hadr a řekl nám, že máme uklidit společné koupelny a záchody.
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Na jednu stranu to pro mě byl šok, na druhou stranu mě to bavilo, protože mě to hodně
naučilo.“ (Arsalan)
„Šokovala mě sprcha a záchod. Já nebyl vůbec zvyklý být nahatý před ostatními lidmi,
hrozně jsem se ze začátku bál před ostatními, ale ono to bylo pro ně normální.“
(Shazain)
„Hodně jsem trpěl ztrátou soukromí. Byli jsme čtyři na pokoji a neměli jsme tam moc
místa.“ (Sharrukh)

Klimatický rozdíl tvoří další kategorii, kterou jsem na základě shodných
výpovědí získala.

„Já jsem slyšel, že bude v Praze zima, ale nečekal jsem, že bude taková velká.“
(Sharrukh)
“Překvapilo mě počasí, bylo hodně chladno a vlastně všechno bylo jinak, než jsem
znal.“ (Khawaja)
„Bylo hrozně moc sněhu a letadlo nemohlo přistát. Já viděl sníh poprvé v životě. Když
jsme přijeli, bylo všechno pokryté sněhem. Já jsem byl zvyklý, že se vždycky venku
pásly krávy na pastvách, ale tady jsem žádné neviděl!“ (Amri)
„Pamatuji si, že mě hrozně překvapilo, jaká je tu zima. Oni mi říkali, že
v Československu bude zima, ale neřekli jak velká zima. Já přiletěl v listopadu.“
(Shazain)
„Byla opravdu velká zima. První měsíce jsem ani z této budovy ven nevycházel. Neměl
jsem žádné oblečení, které by bylo teplé.“ (Zia)
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„Byl jsem překvapený, jaká tu byla zima. My u nás máme sníh taky, ale ten vzduch byl
hodně studený.“ (Ghias)

Ti respondenti, kteří v prvním okruhu uvedli, že jejich motivace pro
odchod z rodné země byla politicky podmíněná, poukazovali na systémové
rozdíly ve společnosti.
„Byl to šok, jak tady bylo vše dostupné, že se nemuselo platit za například lékařskou
péči. Nebo to, že někdo přijel autem, aby posekal trávu. Fascinovalo mě například, jak
tady lidi ještě nedokončili školu a už měli zajištěnou práci. To byly věci, které pro nás
byly nedostupné. Škola, zdravotnictví, práce. Ten rozdíl, když lidé tady považovali
spoustu věcí za samozřejmost, ale pro nás byly nedosažitelné. Trvalo to tak dva tři roky,
než jsme pochopili, jak to funguje.“ (Arsalan)
„To byla fakt změna. Já jsem byl z Dillí, Karáčí i z Kábulu zvyklý, že všude bylo hodně
lidí. Tady nebyl nikdo. Byly tady krásné stromy, bezpečno, uklizeno a tak všechno.
Věděl jsem, že tahle země patří mně. Neuměl jsem ani slovo česky, ale cítil jsem se
strašně dobře, věděl jsem, že to je moje země. Všechno bylo tak nové, že nemůžu říct,
co mě překvapilo. To nejde ani porovnat. Všechno bylo úplně jinak. Nemůžu říct vůbec
nic. Ani příbory, ani čistota, ani zvuky. Nic. Já až do dneška považuji sám sebe, že jsem
prožil v tomto období svůj intelektuální porod. Že jsem se zrodil, protože to bylo
všechno opravdu úplně jiné.“ (Zia)
„Nevybavuji si, že bych si říkal, tohle je dobrý, to se mi líbí nebo naopak, prostě jsem to
vzal jako fakt. Jediné, co mě překvapilo, že to tady bylo oproti Pákistánu čisté.“
(Shazain)

Studium ve středisku jazykové přípravy
Vzpomínky respondentů na jazyková střediska oscilovaly od pozitivního
hodnocení přes popisnou formu až po negativní vzpomínky na toto období.
Všichni respondenti se shodli, že velmi důležitou roli sehrála (ne)znalost
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češtiny. Při rozhovorech respondenti rozlišovali hodnocení pobytu ve středisku
hodnocení učitelů a obtíže spojené s výukou jazyka. Často se ve výpovědích
ohledně studia českého jazyka objevovalo slovo „těžké“. Respondenti těžkosti
spojené s učení jazyka uváděli na konkrétních případech. Dva respondenti
shodně uvedli, že je jim učitelé radili jak se naučit doopravdy správně jazyk.
Dva respondenti rovněž shodně vypověděli, že jim trvalo asi tři měsíce, než
pochopili systém jazyka.
„Jazykovka byla moc dobrá.“ (Arsalan)
„Čeština nebyla lehká, ale šlo to. My jsme si tam spíš užívali, měli jsme partu kamarádů
a dobré učitele. A mně čeština nikdy moc nešla, jak vidíte.“ (Mohan)
„Po pravdě řečeno, to byl velmi tvrdý vojenský režim. Pořád jsme se učili češtinu od
rána do večera. V půl sedmé ráno jsme se začali učit a končili jsme v pět hodin
odpoledne. A tak to bylo pořád dokola. To byl obrovský zápřah, vojenský režim.
Všechno se tam počítalo. Jak jsme si ustlali postele, jak jsme se učili, kdy a kde jsme co
udělali dobře a co špatně. Ale nepřekvapilo mě to. Já nepřemýšlel, zda se mi to líbí nebo
ne. Byl jsem ohromně přizpůsobivý. Já to bral, že se musím naučit, jak to tady chodí. To
nebyl případ úplně všech. Samozřejmě, že tam byli studenti, kteří trpěli. Ale já to bral
jako výzvu.“ (Zia)
„Učitelé nás terorizovali. Říkali, že jestli neuděláme zkoušku, tak dostaneme letenku
a pošlou nás zpátky. Ti učitelé byli zlí. To byli lidé, kteří byli vyhozeni z vysokých škol
a pak je poslali k nám do jazykové školy. Schválně nás dali na malé město, snažili se
nás izolovat, abychom se nemohli potkat s ostatními. Například naší školu zavírali
v deset, diskotéka začínala v devět, tak to bylo schválně zařízené.“ (Amri)
“Tam to bylo učení, učení a učení. Říkal jsem si, že kdybych se takhle učil v Pákistánu,
už bych byl právníkem. Tam to bylo neuvěřitelně těžké.“ (Shazain)
„Učitelé na nás byli moc hodní, to si pamatuju. Říkali, že se musíme hodně učit, protože
nám to pak hodně pomůže na univerzitě. Bylo to tam hodně těžké.“ (Sharrukh)
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„Nerozuměl jsem ani slovo. Chytnul jsem z celé věty tak jedno slovo. Taky mi dělalo
problém psát latinkou.“ Nebo nám učitelé říkali, abychom si našli Češku, abychom se
naučili pořádně česky.“ (Arsalan)
„Bylo to těžké, hlavně ten jazyk. Nikdo nemluvil anglicky. Já jsem ale naštěstí doma
studoval trošku němčinu, tak mi to pomohlo hlavně na začátku. Pomáhal jsem si pár
slovíčky.“ (Khawaja)
„Latinka byla hrozná, já jsem se to naučil jako obrázky, vůbec jsem nechápal ten
systém, tak jsem se pak učil slova: rádio, sklenice, atd. Neměli jsme slovník, takže jsme
se museli ptát učitelů. Bydlel jsem potom s Moravákem, který na mě mluvil pořád
česky, takže po roce na ČZU68 jsem už neměl problém.“ (Shazain)
„To bylo legrační, když jsme se snažili vyslovovat jednotlivá jména věcí a skloňování.
To byl problém. Myslím, že první čtyři měsíce jsme se jen učili naslouchat zvuku slov.
Hodně jsme studovali. Nám učitelé říkali, že to budeme v budoucnu potřebovat a že
nejlíp se naučíme česky, když budeme mít českou ženu, že tak se nejlíp naučíme jazyk.“
(Ghias)
„Opakovali jsme všechno a pořád. Trvalo nám to hrozně dlouho, pořád jsme opakovali
slovíčka.“ (Mintu)
„Chtěli jsme v obchodě koupit vajíčka, ale neuměli jsme česky, a prodavačka neuměla
anglicky. Tak jeden můj kamarád si stoupnul před prodavačku, začal mávat rukama
a křičel „kokodák“. Ona to pak pochopila, no. A takové věci tam byly, žejo.“ (Amri)
„Trvalo mi třeba tři měsíce, než jsem pochopil zvuk a slova. Bylo to hodně těžké.“
(Sharrukh)
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„To bylo hodně legrační, protože jsme to neuměli vůbec vyslovovat a všechno bylo
hodně nové. Já jsem dlouho nerozuměl skloňování, to pro mě bylo docela těžké, ale
vidíte, že dneska už to takový problém není. Člověk se naučí všechno, pokud opravdu
chce.“ (Usman)
„První tři měsíce jsme se naučili přijímat zvuky, které ten jazyk vydával ze sebe. Ale ty
zvuky. Od rána posloucháš pořád zvuky jednotlivých slov. Na to jsme se museli zvykat.
A pak po třech měsících další tři měsíce posloucháš, a snažíš se mluvit, ale nezvládneš
větu. Rozuměli jsme tak 40% ve větě. Problém byl artikulace. Takže tak šest měsíců to
trvá, než umíš vyslovit brambory.“ (Zia)

V reakci na podotázku „Co Vás překvapilo?“ se všichni respondenti
vyjádřili negativně ke vzpomínkám na jídlo v jazykových střediscích.

„Pamatuju si, že mi hodně nechutnalo jídlo, to bylo úplně jiné, než jsem znal z domova.
S tím ale bojovali všichni studenti. Kuchařky se nám smály, jak jsme se šklebili u jídla
a my jsme zase měli legraci z těch, kteří přišli noví a nevěděli, co je čeká.“ (Sharrukh)
„Olomoucký sýr, ten smrděl hodně. Nebo jednou jsme dělali výzkum u Pardubic a můj
kamarád antropolog se mnou šel na večeři do místa, kde jsme byli ubytovaní. Po večeři
se mě zeptal, zda vím, co jsem jedl. Já jsem řekl, že nějaký dobrý salám. On mi řekl, že
to byl koňský salám. U nás jsou ale zvířata rozdělená na ty, co se můžou jíst a na ty, co
jsou zakázané. A koně my nejíme. No, co se dalo dělat, už to bylo vevnitř.“ (Amri)
„To byl nejhorší zážitek v Dobrušce. To jídlo když jsem jedl, tak se mi pokaždé chtělo
zvracet. První tři měsíce byly otřesné. Všechno, co jsme jedli, se mi chtělo hned zvracet.
První, co jsme museli překonat, byli naše chuťové buňky. Ten mozek to prostě nechtěl
jíst, nebylo to představitelné. To byla naše první výhra sám nad sebou. To znamená, že
my jsme se naučili racionálně jíst. Protože tělo to odmítalo prostě jíst.“ (Zia)
„Vůbec mi nechutnalo jídlo, které jsme měli jíst. Ale nebyla jiná možnost, takže jsem se
naučil ho jíst. Člověk si zvykne, když musí.“ (Ghias)
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„Jedli jsme tam ty knedlíky, to bylo opravdu hrozný. Já jsem si dodneška na české jídlo
nezvykl. Pořád mi někdo říkal, že to musím jíst a ono nic jiného nebylo, tak jsem jedl.
Ale to se prostě nedalo srovnat s jídlem, co jsem znal z Lahore69. Opravdu to nebylo
dobré.“ (Mohan)
„Další šok byl, když jsem dostal jídlo. Oni mi objednali guláš a byl s knedlíkem. To se
vůbec nedalo jíst. Já jsem věděl, že nedostanu jiné jídlo, ale stejně jsem ty knedlíky
nemohl dojíst. Pak jsem ale bydlel s Moravákem a on vždy vozil jídlo od babičky a to
mi hrozně moc chutnalo.“ (Shazain)

„Pamatuji si hroznou situaci. Koukal jsem na knedlík a ptal jsem se, co to je. U nás byl
chleba, placky. Tak jsem na to koukal a říkal si, že to bude asi chleba a chtěl to jíst
rukama. Taky nás překvapilo maso. Všude bylo maso. My jsme ho doma jedli jednou za
týden. My jsme měli jiný způsob stravování, spíš jsme jedli hodně zeleniny a luštěnin.
Ale tady bylo maso úplně ve všem.“ (Khawaja)

„Pamatuju si, že jsem koukal na ty knedlíky a byl jsem úplně nešťastný. Ale museli
jsme to jíst, nebyla jiná možnost. Postupem času se to člověk naučí a zvykne si.“
(Usman)

Studium na univerzitě
V navazující části druhého okruhu se respondenti vyjadřovali ke studiu
na univerzitě. Ke zvolenému oboru studia se stavěli veskrze kladně. Dva
respondenti změnili po prvním roce obor studia, protože jim původní obor
nevyhovoval. Dále se spontánně vyjadřovali nejen ke studiu, ale taky
k mezilidským vztahům. Z jejich odpovědí ale nelze vyvodit jednotné
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stanovisko, které by odráželo jednotný názor na československé studenty nebo
učitele. Slova, která v této části akcentovala, byla „bavilo“, „líbilo“
a „zajímalo“.
„Mně se to líbilo. Studoval jsem sociologii. Studium bylo těžké, ale mě to bavilo a byl
jsem úspěšný.“ (Amri)
„Studoval jsem zahraniční obchod, to mě bavilo. Zvládl jsem to. Stejně si ale myslím,
že praxe mě naučila víc. Já se zahraničnímu obchodu věnuji dodnes.“ (Khawaja)
„Suchdol byl hnusný, nemastný, neslaný. Byly tam stroje, kterým jsem nerozuměl.
Cokoli jsem tam viděl, tak jsem si myslel, že to je nějaké science- fiction. Byly tam
ošklivé barometry a různé přístroje. Prostě se mi tam vůbec nelíbilo. Tak jsem vydržel
na koleji asi jeden semestr. Ten byl hrozný. Žádné výsledky jsem nepřinesl, už jsem
věděl, že to nedostuduju. Já jsem se tedy na to vykašlal a nechodil jsem do školy. Pak
mě vyhodili ze školy a přijali na žurnalistiku. Měl jsem ohromnou radost, že můžu
studovat něco, co mě zajímá. Na tohle období vzpomínám jako na nejlepší časy. Miluju
každý malinký detail. Žurnalistika byla moje největší životní láska. To bylo fakt
zajímavý. Jak říkám, ta škola mi dala opravdu hodně. Kdybych neměl děti, tak mám
doktorát.“ (Zia)
„Sdělili mi obor, na kterém jsem studovat. Rozhodli, že půjdu studovat na ČZU.
Nestudovali jsme společně s českými studenty. My jsme studovali tropické
a subtropické zemědělství, a tam jsme byli jen samí zahraniční studenti. Po roce jsem
nebyl spokojený, takže jsem šel studovat na ekonomickou školu. Tam už jsem byl
spokojený hodně.“ (Shazain)
„Tam to bylo v něčem dobrý a v něčem ne. Málo soukromí. Někdy šli moji spolubydlící
do hospody a já se mohl učit, ale když přišli, tak to bylo k nevydržení. Byli jsme tři
kluci. Jeden ze Sýrie, další z Palestiny a já. Docela jsme si rozuměli a pomáhali si.“
(Usman)
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„Splnilo se mi přání, protože jsem studoval strojařinu. Byl jsem dobrý ve studiu.
Dostával jsem prospěchová stipendia a ty dával kamarádům. Pak jsem o ně žádal znova
a dali mi je.“ (Mohan)

3. okruh: Vnímání změny politického režimu
Třetí oblast rozhovoru se věnovala tomu, jak respondenti od roku 1989
vnímali politické a společenské změny. Respondenti, kteří v zemích původu
působili v levicově orientované politice, se k politické situaci nevyjadřovali
nijak zásadně. Část respondentů uvedla, že změny řešila. Většina se shodla
na změně společenského klimatu. Respondenti v souvislosti s tímto
okruhem komentovali českou společnost, čímž vytvořili další oblast
rozhovoru.
„Já jsem neřešil politiku a změny, které nastaly po pádu režimu.“ (Arsalan)
„U nás se hodně řeší politika. Je potřeba znát dějiny, aby se člověk mohl zorientovat
v tom prostředí. Když tady přišla revoluce, všichni slavili. Já jsem spíš ale řešil, jak
zůstat se svou manželkou.“ (Sharrukh)
„Když přišla revoluce, tak tady byla propaganda, že nás deportují zpátky. Spousta lidí
odjelo na Západ. Proč? Protože tam člověk necítí jako cizinec. Tady jo.“ (Amri)

Ti respondenti, kteří změnu pocítili, uvedli, že se jich změna režimu
dotkla osobně. Nejčastěji se změna projevila v mezilidských vztazích.
Některým respondentům umožnila změna režimu setrvat v Československu.
Jeden respondent pociťoval změnu režimu vnitřně velmi intenzivně.
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„V roce 89 jsem odcestoval do Pákistánu, takže jsem tady nebyl. Já byl pryč celkem tři
roky, ale když jsem se vrátil do České republiky, tak mě šokovalo, jak se lidi změnili.
Kamarádi a známí, i někteří profesoři a studenti se ode mě odvrátili. Nechápal jsem to.
Lidi, se kterými jsem měl dobrá přátelství a kterým jsem pomáhal, se ode mě odvrátili.
Když jsem se s nimi potkal a říkal jim, že hledám práci, tak jejich odpověď byla: hledej
dál. To mě opravdu překvapilo, najednou mi nikdo nepomohl, lidi byli najednou úplně
jiní. Tomu jsem nerozuměl.“ (Shazain)
„To, že přišla revoluce, mi hodně umožnilo ulehčit celou situaci. Já myslím, že jsem
měl obrovské štěstí, že mi to hodně pomohlo. A proto to bylo pro mě lehčí, že přišla.
Skoro mi ulehčila. Nebylo to moje rozhodnutí, aby přišla, ale mně se to najednou
vlastně hodilo.“ (Khawaja)
„Já

jsem

byl

levicově

orientovaný.

Moje

rodina

v Pákistánu

pocházela

z komunistického undergroundu. Mně ty myšlenky komunismu byly hodně blízké.
Myslím ale, že ta ideologie byla znásilněná. Já byl hodně překvapený, když došlo ke
změně režimu. Jasně, to byl šok, protože když jsem byl v Pákistánu, jevil se
komunismus jako nejlepší volba. Pak jsem byl v Československu a najednou jsem viděl,
že ti lidi jsou nespokojení. Já to moc nechápal, podle mě se měli dobře. Vzdělání
a lékařská péče byly zadarmo. To jsou věci, které by měly být pro lidi zdarma. No,
a pak jsem viděl, že ta ideologie asi není tak dobrá, zhroutil se Sovětský svaz. Pro mě to
byl obrovský šok. Protože jsem do té doby věřil v tu ideologii. Najednou se mi zbořil
svět, když to tak řeknu. Ale nebyl moc čas přemýšlet nad tím, kam se orientovat.“ (Zia)
„Po revoluci se pak začali šířit ti lidi, kteří chtěli mluvit svobodně. Konflikty začaly až
po revoluci. Možná proto, že předtím bylo všechno pod tlakem, nikdo moc nemluvil
a tak dále. Skinheadi a takoví.“ (Khawaja)

4. okruh: Pracovní uplatnění
Čtvrtou oblastí rozhovoru bylo pracovní uplatnění zahraničních studentů.
I v tomto bodě se výpovědi respondentů liší. Nelze najít společný znak
ohledně pracovního uplatnění respondentů. Část respondentů vystřídala
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české nebo zahraniční zaměstnavatele, část respondentů podniká, část
respondentů nepracuje v oboru, který vystudovali. Respondenti výhradně
s výjimkou jednoho hledali pracovní uplatnění po roce 1989.

„Po škole jsem poprvé hledal práci. Tak jsem šel na konkurz do firmy, která se tady
otevírala, a tam jsem vyhrál konkurz na manažera. Pod sebou jsem měl asi 42 lidí. To
byla švýcarsko – polská firma. Prodávali jsme elektroniku. Tam jsem byl spokojený. Ve
vedení byli cizinci a v Čechách převážně čeští zaměstnanci. Nikdy jsem neměl problém
s prací.“ (Arsalan)
„Po skončení univerzity jsem začal pracovat v továrně, kde jsem byl zástupce ředitele.
Já hodně jsem pracoval. Pracoval jsem v českých firmách. Češi byli obecně hodně
pomalí a loudali se. Hodně mých známých ze školy podnikala, ale já nejsem
podnikatelský typ.“ (Sharrukh)

„Já jsem chtěl být vědec a to se mi naštěstí splnilo. Ale museli kvůli tomu ustoupit jiné
věci. Musel jsem počkat se založením rodiny.“ (Usman)
„Po studiu jsem začal skutečně od nuly. Neměl jsem ani korunu. Po revoluci přijel jeden
podnikatel z blízkého východu a já mu tady dělal tlumočníka a postupně jsem začal
dělat zprostředkování obchodu. To ale moc nestačilo, moc zakázek nebylo. Postupem
času jsme ale makali opravdu hodně a začali jsme prodávat autodoplňky. Začali jsme
podnikat v roce 1992. Dělal jsem hodně práce a vytvořil základní kapitál, aby to
všechno fungovalo. Nikdy jsem nebyl zaměstnaný u Čecha. Protože manželka říká, že
to je naše mentalita, že nedokážeme pracovat pod někým. Že musíme pracovat sami na
sebe. Moc nikomu nevěříme.“ (Khawaja)
„Pracoval jsem v knižním vydavatelství a pak taky na pákistánské ambasádě. Chtěl jsem
moc pracovat v oboru, který jsem vystudoval, takže jsem pak jeden čas pracoval
v žurnalistice. Byl jsem ale zklamán tím, jak to chodí v praxi. Potom jsem odešel a začal
pracovat pro jednu italskou společnost.“ (Zia)
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„Dostal jsem práci od Pákistánců, co jsem je znal z univerzity a co tady podnikali. Tak
jsem začal prodávat v obchodě s věcmi z Indie a Pákistánu. Nebyl jsem tam ale
spokojený, protože jsem chtěl pracovat v oboru, který jsem vystudoval. Pracoval jsem
i pro českou společnost i pro cizí společnosti. Teď pracuju v práci, která mi nevyhovuje,
ale teď se nedá nic dělat. Ti lidé jsou prostě duševně jinde než já. Jestli ještě změním
práci, tak si myslím, že to bude spíš pro mezinárodní společnost.“ (Shazain)
„Po studiu jsem zůstal na fakultě, a začal jsem učit. Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych
dělal něco jiného v jiném oboru.“ (Amri)
„Viděl jsem, že všichni co tady studovali, dostali práci. Tak jsem šel do kanceláře,
a řekl jsem, že potřebuju mluvit s náměstkem. Bouchl jsem rukou do stolu a řekl, že
jsem tady studoval, a že chci tady taky pracovat. Oni mi řekli, že jsem ale hodně drzý
a co si to dovoluju, takhle tam chodit. Já jsem je ale přesvědčil. Náměstek zvedl telefon,
zavolal svému známému na úřad, a najednou jsem měl práci. Člověk se musí umět
prodat. Takže jsem pracoval jako strojař a pak jsem celý život strávil v businessu,
zprostředkovával jsem obchody mezi Pákistánem a Českou republikou.“ (Mohan)
„V současné době pracuji jako soudní tlumočník. Dřív bylo víc práce, ale teď zájem
o tento jazyk ubývá.“ (Ghias)

5. okruh: Vztah k institucím
Další okruh rozhovoru se věnoval vztahu respondentů k institucím
a jejich zkušenostem. Z rozhovorů lze vysledovat rozdělení názorů a úhlů
pohledů. Institucemi pro účely této práce rozumím Dům zahraniční
spolupráce, cizineckou policii, úřady městských částí, zdravotní pojišťovny,
matriky, poštu a další. Všichni respondenti zaznamenali v okruhu známých
negativní zkušenost s institucemi. Ne každý respondent prožil negativní
zkušenost s institucemi. Ti, kteří měli zprostředkovanou nebo přímou
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negativní zkušenost nejčastěji mluvili o šikaně nebo rasismu ze strany
institucí nebo jednotlivců.
„Já jsem nikdy neměl s úřady problémy. Vím ale, že moji kamarádi často nějaké
problémy řešili. Já osobně si nepamatuju, že bych měl nějaký problém nebo něčemu
čelil.“ (Arsalan)
„Jednou, když jsme se chtěli s manželkou brát, tak jsem žádal o trvalý pobyt. Jeli jsme
na cizineckou policii na Žižkov. Ta ženská co tam byla, se na nás koukala, a řekla, že
máme zaplatit 1000 korun za konzultaci. Říkala, že moje povolení k pobytu skončilo. Já
jsem jí říkal, že mám doklady v pořádku a ona říkala, že to je jedno. Že jestli chci
konzultovat, tak musíme zaplatit. Kdyby byla slušná, ale ona nechtěla nic udělat. Co
jsem byl šokován. Nebo když jsem si šel vyzvednout rodné číslo. Tam byl jeden
Japonec přede mnou. Slyšel jsem tu paní, jak ho hrozně urazila. Tak jsem se hodně
rozčílil. Říkal jsem jí, že se takhle nemůže chovat k cizinci, že ten Japonec byl slušný!
Nebo jsem šel jednou do obchodu, a tam jsem nemohl něco najít. Zeptal jsem se proto
prodavače, který tam pracoval, aby mi pomohl. A on mi řekl, umíte číst? To mě tolik
urazilo! Jak se může dospělý člověk zeptat, zda umím číst? Může odpovědět hodně
způsoby, ale tohle mě hodně to urazilo. Kdykoli měl někdo malou moc nade mnou, tak
hned se choval hrozně. Tím ale nechci říct, že všichni jsou takový.“ (Amri)
„Policie mě zastavovala hrozně často, když jsem řídil auto, byl jsem hned podezřelý. Na
poště jsem měl často problémy. Pořád na mě někdo něco zkoušel okrást. Já jsem znal
z české kultury víc než Češi. Měl jsem toho plný zuby. A oni se pořád chovali tak
strašně. Moje kamarády třeba šikanovala policie, tak jsem měl pocit bezmoci.“ (Zia)
„Když jsem šel na radnici na Prahu 10, aby mi dali souhlas k trvalému pobytu a trvalé
bydliště. Oni mi řekli, že ne. Tenkrát bylo nějaké nařízení, že se nesmí vydávat
souhlasy. Ale paní byla docela vstřícná, jen řekla, ať se vrátím za několik týdnů
a pomohla mi.“ (Khawaja)
„Když jsem byl ve druhém ročníku, měl jsem nárok dostat prospěchové stipendium, ale
bylo mi řečeno, že to je jen pro tuzemské studenty. A to nebyla pravda. Podle práva
jsme měli stejná práva a povinnosti jako tuzemští studenti. Později když už jsem učil,
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tak jsem mohl na měsíc hostovat na univerzitě v USA. Splnil jsem podmínky pro to,
abych tam mohl jet, ale oni stejně vybrali jiného docenta, Čecha, který nesplňoval
kvalifikaci. A tohle se mi stalo často. Kdykoli musí někde v zaměstnání propustit lidi,
začnou propouštět napřed cizince. Toho si všimněte.“ (Amri)

6. okruh: Osobní život
Šestý okruh se věnoval oblasti rodiny. Úvodní otázka zkoumala, ve
kterém momentu se respondenti rozhodli setrvat v České republice. Všichni
respondenti mají nebo měli za manželku Češku nebo Slovenku. Jeden
respondent je rozvedený, ostatní jsou poprvé ženatí. Důvodem pro setrvání
v České republice byla ve všech případech rodina. Žádný z respondentů
původně neplánoval zůstat v Československu natrvalo. Z rozhovorů vyplynulo,
že respondenti kladli důraz na výchovu svých dětí. Předávání rodné kultury
bylo téma, ke kterému nebyl postoj respondentů jednostranný.

„Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že tu zůstanu natrvalo. Tak se to nějak stalo. Měl jsem
pořád v záloze Anglii (tam bydlel bratr respondenta, pozn.). Když jsem ale poprvé
v roce 1989 odjel na dva měsíce na prázdniny do Anglie, tak jsem přijel o dva, tři týdny
dřív. Mně se tam nelíbilo. Možná proto, že jsem měl kamarády tady. Možná proto, že
jsem neznal ten prostor, společnost nebo nevím. Můj strejda se divil, že se mi tam
nelíbilo. Já jsem se tam vracel pravidelně na návštěvy, ale chtěl jsem bydlet v Čechách.“
(Arsalan)
„Já jsem se rozhodl, že tady zůstanu, když jsme se se ženou vzali. A od té doby jsem
neuvažoval, že bych se vrátil.“ (Sharrukh)
„S manželkou jsme se potkali na škole. To byla moje první holka. Za dva měsíce
oslavíme 30 let spolu. Do dnešního dne si pamatuji, co měla tenkrát na sobě. Podívejte
se, život je jako náhoda, zůstal jsem tady.“ (Amri)
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„S manželkou jsme se seznámili ve městě v roce 1985 a od té doby jsme spolu. Hodně
manželství se dneska rozpadá, nevím, čím to je. Samozřejmě existuje přístup, že
mentalita cizinců je jiná než česká. Když jsem se rozhodl, že tu zůstanu, tak jsem
obětoval část sebe. Kdybychom se s manželkou rozhodli, že se odstěhujeme do
Palestiny, tak by něco musela obětovat ona. Rodina mé ženy mě přijala bez problému.
Zaprvé, ona se s rodinou často nevídala, je ze Slovenska. Ale bylo to opravdu
v pořádku, když jsme se setkali poprvé, tak to bylo fajn. Měli mě rádi. Taky možná
proto, že rodina je věřící. A já pocházím z města, které je pro Křesťany velmi důležité.
Já sám jsem křesťan. No, a pak jsem ji požádal o ruku a oni dali souhlas.“ (Khawaja)
„Se svou manželkou jsem se seznámil přes kamarádku mého bratra. Společně jsme
začali hledat bydlení, já byl bez příjmů a ona hledala něco levného. Takže jsme začali
hledat spolu. No a spolu už jsme zůstali.“ (Shazain)
„Bývalá manželka byla Češka, ale byli jsme mladí a nerozuměli si. Nemohli jsme spolu
zůstat. To by opravdu nešlo.“ (Zia)
„Přemýšlel jsem, že se přestěhuju po univerzitě na západ, jako to udělalo spoustu mých
známých, ale pak jsem si řekl, že tu zůstanu kvůli ženě. Ona by musela hrozně moc
obětovat a to jsem nechtěl. A my jsme tady spokojení.“ (Kumar)
„Zůstal jsem tady, protože tu mám rodinu. Moje žena je Češka, takže by nemělo smysl
se stěhovat.“ (Mohan)
„Moje děti neumí oromsky70. Chtěl jsem je to naučit, ale já jsem pořád pracoval.
Vždycky jsem se přijel domů převléknout a pak jsem zase musel odjet učit. Takže na to
nebyl vůbec čas. Oni se mi za to, že jsem je nenaučil jazyk, dodnes smějí.“ (Amri)
„Mám dvě děti, které jsem naučil urdu. 71 Myslím, že to je důležité jim předávat část své
kultury.“ (Arsalan)
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Oromština je afroasijský jazyk, který je používaný ve státě Oromie v Etiopii.
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„Máme syna, a on mluví kurdsky. Já jsem chtěl, aby on znal ten jazyk země, odkud
pocházím. My jsme několikrát byli i u nás, ale teď už moc ne.“ (Sharrukh)
„Mám třináctiletého syna. Bengálsky jsem ho nenaučil. Myslím si, že by ho to prostě
ovlivňovalo. Až bude jednou chtít, tak se to naučí. To je jako s náboženstvím, když se
někomu vnucuje, tak z toho můžou vznikat pěkné problémy, to vidíme pak všude.
Náboženství je ideologie, která je prostě zneužitá. To tak prostě všude je. Takže se
synem mluvím jen česky. On se mnou už doma byl, ale myslím, že ho to moc
nezajímalo. Je na to přece jenom moc mladý.“ (Usman)
„Nechtěl jsem dětem vnucovat kulturu, kde ženy nejsou svobodné a všichni se tam
vraždí. Takže jsem je jazyk nenaučil. Když budou chtít, naučí se ho pak sami. Bude to
ale jejich svobodné rozhodnutí.“ (Zia)
„Mám jednoho syna a s tím mluvím pouze urdu. Chtěl jsem, aby znal další jazyk. Není
nic jednoduššího, než učit dítě.“ (Shazain)

7. okruh: Identita
Sedmý okruh zkoumal, kým se respondenti cítí být. Zajímalo mě, zda je
pro ně důležitá identita, příslušnost k nějakému státu nebo etnické skupině.
Ani v tomto okruhu nelze nalézt všem respondentům společný ukazatel.
Odpovědi se lišily v zásadě jedna od druhé.

„Cítím se jako Čech. Občas mi vadí, když přijdu do obchodu a někdo na mě mluví
anglicky. To se mi stává často a to mě štve. Lidi v Čechách nejsou zvyklí na to, že
někdo vypadá jinak. V Praze možná už zvyklí jsou, ale mimo Prahu ne.“ (Arsalan)

71

Urdština je indoíránský jazyk. Je jedním ze dvou oficiálních jazyků v Pákistánu.
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„Já tady žiju delší dobu, než jsem bydlel v Palestině. Jsem tady doma. Samozřejmě jsem
doma i v Palestině, ale tady mám rodinu a děti. V Palestině mám bratra.“ (Khawaja)
„Když se mě lidi ptají, odkud pocházím, tak jím říkám, že z Prahy. A oni se rozčilují,
a říkají původ! Tak pak tedy říkám, že jsem Oromo. Z Etiopie.“ (Amri)
„Necítím se jako Pákistánec, Čech nebo Němec. Já jsem já. Nemám potřebu říkat, do
jaké země a kam patřím.“ (Zia)
„Tady žiju už víc let, než v zemi odkud jsem přišel, ale nevím, kde se cítím doma. Co to
znamená? Je to ta země, kde sdílíš hodnoty? Tady se říká Evropské hodnoty, ale já
nevím, co to znamená?“ (Sharrukh)
„Nikdy mě nenapadlo přemýšlet, jestli jsem Pákistánec nebo Čech. Na základě čeho
mám tak uvažovat? Podle mě to je propaganda. Jsem, kdo jsem a konec. Nevím proč,
ale tak to prostě mám.“ (Shazain)

Z rozhovorů, vyplynuly ještě další oblasti, kterým se respondenti shodně
věnovali. Všichni respondenti cítili potřebu hovořit o Češích a české
společnosti. Další oblastí, které se respondenti věnovali, bylo náboženství.
Z rozhovorů vyplynulo, že respondenty vnímají Čechy jako pomalé
pracovníky. Dále se respondenti domnívali, že česká společnost je velmi
uzavřená. Část respondentů měla přímou zkušenost s rasismem a diskriminací
ze strany Čechů. To vnímala většina jako překážku pro harmonický život
v Česku. Vzhledem k tomu, že v České republice všichni mají rodinu, tak se
rozhodli zůstat.

„Náboženství je teď měněno do propagandy, a stává se z něj nástroj jak ubližovat.
Náboženství je ale přitom ve skutečnosti osobní a hodně intimní záležitost. Ano, jsou tu
nějací blázni, kteří ve jménu Alláha zabíjejí, ale to je přece jasné, že to jsou nějací
pomatení šílenci. To nemůžeme pak říkat, že všichni jsou takoví.“ (Sharrukh)
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„Podle mě je největší problém, když lidi míchají náboženství a politiku. Nechápu ty lidi,
kteří nerespektují zemi, kde bydlí a míchají do toho náboženství. Ti lidi se snaží svůj
pohled nutit ostatním. To, jestli věřím nebo nevěřím, to je moje soukromá věc a nesmí
se z toho stát nástroj.“ (Arsalan)
„Nechci to říkat otevřeně, ale lidi tady v Česku jsou rasisti. Teď to není v módě, ale
všichni o tom ví a je to tak.“ (Shazain)
„Nechci říct, že Češi jsou rasistický národ, to ne, ale samozřejmě se vyskytují výjimky,
někdo se může chovat agresivně, být opilý a podobně. Mám ale pocit, že v poslední
době, kolem té uprchlické vlny, že se Češi začali chovat divně.“ (Khawaja)

„Dneska se pořád mluví o náboženství a nebezpečí. v té době, co jsem přišel do
Československa, neexistovala otázka ohledně náboženství. Nikdo neřešil, kdo je muslim
nebo křesťan. To je podle mě otázka až po roce 2001.“ (Amri)
„Podle mě se otázka náboženství objevila až po roce 2000. Nikdo dřív nepřemýšlel
o náboženství tak jako dneska. Řešily se ideologické otázky, politické, ale náboženské
ne.“ (Zia)
„Když se někomu náboženství vnucuje, tak z toho můžou vznikat pěkné problémy, to
vidíme pak všude. Náboženství je ideologie, která je prostě zneužitá. To tak prostě
všude je.“ (Usman)
„Mám pocit, že ta česká uzavřenost je hrozná věc. Všechno moc trvá, nikdo nechce
dělat nic jinak. Ale to je kvůli tomu, že vy jste nekolonizovali. Máte malé sebevědomí,
to se hned vidí. Tyhle velké státy, Anglie, Francie a další ty multikulturní, tam je to
lepší. I když taky oni udělali chybu. A teď tam protestují ti kluci. To znamená, že to
nefunguje správně ten multikulturalismus, někde muselo se něco zkazit.“ (Arsalan)
„Neměli jste kolonie, tak jste nebyli zvyklí na různé lidi. To je problém, že společnost je
velmi uzavřená. Kdybyste taky kolonizovali, tak byste měli zkušenost jinou. Česká
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populace vymírá, a místo toho, aby Češi byli chytří a zvali sem pracovníky, tak odmítají
cizince. Přitom cizinci by tady mohli pracovat.“ (Mohan)
„Opravdu, Češi jsou rasisti. To jsem pochopil tady v Čechách. Ale já po nikom nic
nechci, já jsem jen chtěl, aby lidi na sebe byli slušní. Tady to mám rád, tu lokalitu
a bydlení. Ale poměry se zhoršují to je potřeba říct. v autobusech jsou nálepky ‚pozor
na zloděje‘. To přece není normální. U nás je zloděj vyhnán pryč z komunity, z města,
ve kterém žije. Tady se to píše veřejně a každý to bere jako normální věc. Co jsou ty
Evropské hodnoty? Lhát? Krást? My jsme na univerzitě slyšeli ‚kdo nekrade, okrádá
rodinu‘. Tak to prosím ne, tohle neberu, opravdu ne. Já jsem slušný člověk a mě to
uráží, když někdo takhle jedná.“ (Sharrukh)
„Nedá se nic dělat. Dneska s tou uprchlickou vlnou se všichni tváří divně, je to vidět. Je
to kvůli tomu, že mám jinou barvu kůže. Nikdo mi nevyhrožuje, to ne, ale je vidět, že se
lidi najednou bojí. Jste hodně uzavřený národ.“(Usman)

„Několik mých známých se stěhovalo pryč z České republiky, protože měli tady
strach z rasismu. Já jsem se chtěl taky odstěhovat po škole, ale pak jsem měl
tady ženu a děti, takže to je jasný, že bych neodešel bez nich a proto jsem tady
zůstal.“ (Sharrukh)

Respondenti se hromadně vyjadřovali k mezilidským vztahům. Na
základě toho vznikla kategorie, která se věnuje vztahům k učitelům
a studentům. Nelze ale opět vytvořit jednotnou hodnotící kategorii. Náhled na
učitele a studenty se lišil od pozitivního hodnocení, přes indiferentní popis až
k negativnímu hodnocení.

„Ten první rok byl náročný, ale učitelé nám vycházeli docela vstříc. Oni nás měli rádi
a my je taky. Už to nebylo tak osobní jako v Dobrušce, ale bylo to dobré.“ (Arsalan)
„S učiteli to bylo dobré, ta látka byla těžká, ale mě to bavilo.“ (Mohan)
„My jsme věděli, že nás ti učitelé a zaměstnanci měli rádi. Byli hodně milí.“ (Zia)
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„Pro ostatní studenty a i ženský jsme byli takoví exoti. Byli jsme zajímaví. Ale vůbec
jsme necítili, že by na nás nějak divně koukali. Na koleji jsem bydlel s českými
studenty. Ze začátku to bylo trošku těžký, byl jsem podezřelý cizinec, samozřejmě. Ale
to bylo jen ze začátku“ (Arsalan)
„Mezi studenty jsme si pomáhali, to bylo dobrý. Ale zároveň jsme měli takové
komunity. Studenti z Afriky a blízkého východu byli jiné mentality, ale nějak jsme to
zvládli. S ostatními československými studenty jsme si na univerzitě rozuměli
a kamarádili jsme. Konflikty jsme neměli. Ty podle mě začaly až po revoluci.
Samozřejmě jsme během studia blbli, třeba jsme při mistrovství světa v hokeji schválně
fandili Rusům, protože to naši kamarádi nesnášeli a tak. Ale to oni brali s humorem. My
jsme přijeli v rámci těch socialistických zemí, a proto jsme se všichni brali jako
přátelé.“ (Khawaja)
„S ostatními studenty jsme se bavili, ale ten kontakt nebyl nějak upřímný. Jak bych to
řekl, tolerovali jsme se.“ (Usman)
„My jsme se nikdy neměli moc rádi. Vadil mi způsob, jakým se mnou mluvil
(spolubydlící, pozn.). Navíc ten kluk hodně smrděl, moc se nemyl.“ (Sharrukh)

4.6 Výsledky šetření
Respondenti, se kterými jsem vedla rozhovory, se v názorech shodovali
pouze v určitých oblastech. Identifikovat bariéry v integraci na základě
provedených rozhovorů lze jen částečně.
Respondenti se shodli, že největším problémy jim v počáteční fázi života
v Československu činilo studium jazyka a kulturní odlišnosti. Jazyk zároveň
vidí jako klíčový faktor pro život v cizí zemi. Vzhledem k tomu, že všichni
prošli univerzitním vzděláním, se s touto bariérou vypořádali ve větší či menší
míře.
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Koncepce integrace cizinců sleduje čtyři hlavní oblasti. První hovoří
o potřebě ekonomické samostatnosti cizince. Všichni z respondentů byli vždy
ekonomicky aktivní. Část respondentů v minulosti podnikala nebo podniká
v současnosti. Další část respondentů byla v zaměstnaneckém poměru jak
s českými, tak i zahraničními zaměstnavateli. Z uvedených rozhovorů proto
nelze vyvodit jednoznačný závěr o preferencích v zaměstnávání.
Druhá oblast Koncepce integrace cizinců hovoří o orientaci cizince
v majoritní společnosti. S ohledem na to, že všichni respondenti absolvovali
studium v Československu, předpokládá se penzum znalostí respondentů
a jejich orientace v české společnosti. Dokazuje to i fakt, že respondenti při
rozhovorech často odkazovali na aktuální informace. Dalšího cíle, který je
v rámci Koncepce integrace cizinců třeba naplnit, je harmonický vztah mezi
majoritou a cizinci. Všichni respondenti během života v Česku zažili jak
pozitivní, tak i negativní zkušenost. Všichni sami zažili nebo měli
zprostředkovanou zkušenost s xenofobií nebo rasismem. Dále odpovědi
respondentů v podstatě kopírují závěry Koncepce, kdy „v předchozích letech
byly krátkodobě zaznamenány negativní postoje skupin obyvatelstva vůči
specifickým skupinám cizincům.“72 Na tuto zkušenost poukazovali sami
respondenti. Sociální vazby respondentů nejsou eliminovány etnicky nebo
národnostně.

72 Aktualizovaná "Koncepce integrace cizinců - ve vzájemném respektu a Postup při
realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců 2016. Ministerstvo práce a
sociálních věcí [online]. Praha: MPSV, 2017 [cit. 2017-06-11]. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/25571/Priloha_c._2_Aktualizovana_Koncepce_integra
ce_cizincu___ve_vzajemnem_respektu_a_Postup_pri_realizaci_aktualizovane_Koncep
ce_integrace_cizincu_v_roce_2016.pdf
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Při závěrečné otázce, co považují respondenti sami za největší problém
při soužití v české společnosti, bylo hromadně odpovězeno, že největší
překážkou pro život v České republice je neznalost jazyka. Hned druhá
nejdůležitější oblast ta, že česká společnost je velmi uzavřená a to ji vede ke
xenofobním projevům.
Respondenti jsou v přímém kontaktu se zástupci majority. Všichni měli
nebo mají za partnerku Češku nebo Slovenku. Je opět třeba poznamenat, že
vzhledem k tomu, že všichni respondenti prošli českým vzdělávacím
systémem, je jejich pozice poněkud specifická. Do Československa se dostali
v době, kdy spontánní příchod nebyl možný, a pouze sympatie s režimem
zajistila možnost pobytu v Československu. Neexistence integrační politiky se
v tomto případě nejeví jako problém, protože jazyková střediska a zkušenosti
z univerzitního života suplovaly částečně tuto roli. Při zhroucení Sovětského
svazu měli možnost zahraniční studenti vrátit se okamžitě do zemí původu,
setrvat v Československu nebo odejít do jiných zemí směrem na západ. Všichni
respondenti se rozhodli setrvat v Československu, protože zde měli vytvořené
sociální a rodinné vazby. Rodina byla nejdůležitějším faktorem, který ovlivnil
respondenty v rozhodnutí zůstat v České republice.
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Závěr
V práci jsem se věnovala pojmům migrace a integrace v evropském
a českém kontextu. Představila jsem dva teoretické přístupy, které se věnují
migraci, a popsala jsem aspekty integrace. Cílem práce bylo pojmenovat
bariéry, se kterými se museli cizinci potýkat při integraci do české společnosti.
Zaměřila jsem se na cizince z rozvojových zemí, kteří přišli od šedesátých do
konce osmdesátých let minulého století do Československa dočasně studovat a
v České republice žijí dodnes. V praktické části práce jsem představila
výsledky kvalitativního šetření, které jsem vedla s deseti respondenty z pěti
zemí.
Všichni z respondentů prošli v počátcích pobytu v Československu
jazykovými středisky, kde byli většinou seznámeni i s československými
reáliemi.

Vysokoškolské

studium

umožňovalo

interakci

zahraničních

a československých studentů, takže studenti nebyli v pozdějším stádiu studia
izolováni od vnějšího světa. Rok 1989 a události s ním spojené, se jeví jako
důležitý prvek, který umožnil části respondentů setrvat v České republice.
Rozhodnutí o setrvání v České republice ovlivnily rodinné vazby, které si
cizinci na území Československa vytvořili.
Respondenti se ve většině shodli, že česká společnost je příliš uzavřená.
Respondenti při rozhovorech hodnotili zejména obtíže, kterým čelili v prvních
letech života v Československu. Z vedených rozhovorů ale není možné vyvodit
jednotný závěr, který by ukazoval na společné faktory, které by znemožňovaly
integraci cizinců do české společnosti. Respondenti přišli do socialistického
Československa, ve kterém fungovala jasně řízená imigrace. Všichni prošli
středisky jazykové přípravy a univerzitním prostředím, kde byli seznamováni
nejen s jazykem, ale i s odlišným sociálními a kulturními zvyklostmi. Právě
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způsob, jakým socialistické Československo přistupovalo k zahraničním
studentům, a způsob poskytování informací o československé kultuře, odlišuje
tyto tehdejší zahraniční studenty od cizinců, kteří přišli do České republiky po
roce 1989 a těmito službami neprošli. I přes to, že stát neplánoval, že tito
zahraniční studenti v důsledku společenských a politických změn zůstanou
v Československu natrvalo, napomohl nepřímo tehdejším zahraničním
studentům integraci do československého prostředí. Státem řízená imigrace
a adaptace studentů do československého prostředí připravily podmínky pro
pozdější začlenění studentů do společnosti, zejména v explanaci kulturních,
společenských odlišností a hlavně v oblasti jazykové vybavenosti.
Rozdílnost prostředí a systémů a kultur mezi Českou republikou a zeměmi
původů je ale natolik hluboká, že není v možnostech této práce komplexně
pojmenovat kulturní, sociální nebo institucionální bariéry, které bránili
integraci cizinců do české společnosti. Při snaze o zhodnocení indikátorů
integrace, které odkazují k jejímu úspěšnému dosáhnutí, se nabízí otázka, zda
je její úspěšné docílení, vzhledem k diametrálním rozdílům jednotlivých
prostředí, vůbec možné.
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