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Bakalářská práce se zaměřuje na současnou krizi na Ukrajině z pohledu Ukrajinců žijících
v České republice. První část se zaměřuje na teoretický výklad událostí na Ukrajině od
roku 2013 do současnosti a seznamuje s důležitými body tohoto období. V druhé části
práce, části praktické, se zabývám dotazníkovým šetřením, které zkoumá a porovnává
názory Ukrajinců, kteří žijí v České republice. Cílem práce je prozkoumat názor Ukrajinců,
kteří žijí mimo svou rodnou zem, na současné dění na Ukrajině a zjistit, jak se tento názor
liší mezi skupinou, která do České republiky přišla před ukrajinskou krizí od té, která přišla
až po vypuknutí krize. Na konci své práce se pokusím zodpovědět předložené výzkumné
otázky.
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part of this thesis, practical parts, I deal with questionnaire survey, that he researches and
compares opinions of the Ukrainians living in Czech Republic. The aim of this thesis is to
examine the opinion of the Ukrainians living outside their homeland, to the current events
in Ukraine and find out how this opinions differ from group, which to the Czech Republic
came before Ukraine crisis is different from group, which to the Czech Republic came
after 2013. In the end of this bachelor thesis I´ll try to answer my research questions.

Klíčová slova
Ukrajinská krize, Volodymyr Zelenskyj, Petro Porošenko, Ukrajina, Ruská federace,
Euromajdan, Respondent, Korupce

Keywords
Ukraine crisis, Volodymyr Zelensky, Petro Poroshenko, Ukraine, Russian Federation,
Euromaidan, Respondent, Corruption

Title
The current crisis in Ukraine and view of the Ukrainians living in Czech Republic

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala panu profesorovi Michalu Kubátovi, za cenné rady,
ochotu a čas, který mi věnoval při vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat
Vitaliimu Mykhailiukovi za překlad a zodpovězení všech mých otázek k tématu a celkové
pomoci při psaní bakalářské práce. V neposlední řadě patří poděkování mé rodině za
trpělivost, kterou se mnou měla v době, kdy jsem zpracovávala tuto bakalářskou práci.

Obsah
1.

Teoretická část
1.1.

Počátek krize

4

1.1.1.

Asociační dohoda s Evropskou unií

4

1.1.2.

Euromajdan

5

1.2.

2.

4

Průběh krize

8

1.2.1.

Nepokoje na východě Ukrajiny a následná anexe Krymu

8

1.2.2.

Válka na východě Ukrajiny

9

1.2.3.

Vývoj krize a současnost

10

Praktická část
2.1.

Metodologický výzkum

2.1.1.
2.2.

11
11

Cíl výzkumného šetření

11

Dotazníkové šetření

12

2.2.1.

Realizace dotazníkového šetření

12

2.2.2.

Kritéria pro výběr respondentů

13

2.2.3.

Návratnost dotazníkového šetření

13

2.3.

Vyhodnocení dotazníkového šetření

14

Závěr

34

Seznam grafů

36

Použitá literatura

37

Seznam příloh

43

1

Úvod
Ukrajina se v současné době potýká s krizí, která trvá již od konce roku 2013. Právě od
této doby si Ukrajina prošla několika stavy, od protestů známých jako Euromajdan, anexe
Krymu, válečný stav, až po dnešní stav, kdy stále přetrvávají spory s Ruskem a nepokoje
na Východní Ukrajině. Tématem mé bakalářské práce je Současná krize na Ukrajině
z pohledu Ukrajinců žijících v České republice.
V posledních letech se v České republice můžeme stále častěji setkat s migranty
z Ukrajiny, setkáváme se s nimi v obchodech, na úřadech, ale i v práci. Při pomyšlení na
dění posledních let na Ukrajině, mi vyvstane myšlenka, jak se asi na tuto situaci dívají
sami Ukrajinci, kteří žijí v České republice. Na toto téma zatím nebyla zpracována žádná
práce či odborný text. A to je právě důvodem mého výběru práce na toto téma Současná
krize na Ukrajině z pohledu Ukrajinců žijících v České republice.
Cílem mé bakalářské práce je zodpovědět dvě hlavní výzkumné otázky, jimiž je názor
Ukrajinců, žijící v České republice, na dění v jejich rodné zemi v posledních letech. A
druhá otázka jaký je rozdíl mezi pohledem Ukrajince, žijícího zde ještě před krizí na
Ukrajině, tedy do konce roku 2013, a jak se tento pohled liší od názoru Ukrajince, který do
České republiky přišel během současné ukrajinské krize. Hlavním dělícím aspektem těchto
dvou skupin je rozhodnutí o nepodepsání Asociační dohody na konci roku 2013 a
následného Euromajdanu. Většina z těchto lidí sice žijí v relativním bezpečí v České
republice, ale mají části svých rodin na Ukrajině. Z vypracování této práce však dostanu
odpověď i na otázku, zda byl důvod migrace z Ukrajiny do České republiky vážně
způsoben krizí na Ukrajině od roku 2013.
K otázce seminární práce budu přistupovat za pomocí dotazníkového šetření. Nejprve se
v první části, teoretické, zaměřím na vývoj současné krize na Ukrajině a poté v druhé části
práce, praktické, se zaměřím na názor ukrajinské menšiny. Analýzu názoru ukrajinské
menšiny budu provádět formou několika osobních pohovorů, především pak dotazníkovou
formou, kdy kritéria pro výběr respondentů („českých Ukrajinců“) jsou věk, délka pobytu
v České republice, místo pobytu a místo narození.
Na začátku bakalářské práce, tedy v teoretické části práce, se budu zabývat tím, co
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způsobilo počátek současné krize na Ukrajině. Tedy Asociační dohodou s Evropskou unií,
jejíž odmítnutí ze strany vedení Ukrajiny vyústilo v následné protesty zvané Euromajdan.
Následnou podkapitolou je Průběh krize, na kterou navazují poslední kapitoly teoretické
části s názvem Nepokoje na východě Ukrajiny a následná anexe Krymu, až po kapitolu
Válka na východě Ukrajiny. Poslední kapitolou z teoretické část práce je kapitola Vývoj
krize a současnost.
Ve druhé části práce, praktické části, se budu zabývat vyhodnocováním dotazníkového
šetření a zapracováním vyhodnocení do kontextu práce.
Literatury o současné krizi na Ukrajině není mnoho. Informace o situaci na Ukrajině od
roku 2014 do současnosti poskytuje několik knih, které jsou především zaměřené na
srovnání situace Ukrajiny za dob SSSR a situace současné. Je jen málo literárních zdrojů,
které poskytují na Ukrajinskou krizi pohled jako samostatný celek. Takovou knihou je
Ruská agrese proti Ukrajině, jejímž autorem je Jan Šír. Jedním z důležitých literárních
zdrojů jsou knihy Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, jejímž autorem je Jiří Reichel
a kniha Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat od Jana Hendla. Za
pomocí této literatury jsem vytvořila a následně vyhodnotila dotazníkové šetření. Kromě
literatury jsou k mé práci také důležité internetové primární zdroje, jimiž jsou oficiální
dokumenty vydané Ministerstvem zahraničí Ukrajiny nebo Ministerstvem obrany
Ukrajiny.

3

1.

Teoretická část

1.1.

Počátek krize

Současná krize na Ukrajině se datuje od konce roku 2013. Hlavním spouštěčem současné
ukrajinské krize bylo zásadní rozhodnutí tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče a vlády
v čele s premiérem Mykolou Azarovem, které následně vyvolalo řadu protestů po celé
Ukrajině.

1.1.1. Asociační dohoda s Evropskou unií
Tehdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč odmítl na konci listopadu 2013 podepsat
Ukrajinsko-evropskou asociační dohodu.1 Přesněji ukrajinská vláda v čele s premiérem
Mykolou Azarovem pozastavila všechna jednání týkající se této dohody, která by
umožňovala bezvízový styk Ukrajiny s členskými státy Evropské unie a mimo jiné i
dohodu o volném obchodu. Ta měla být podepsána během summitu Evropské unie
v litevském Vilniusu, který se konal 28. a 29. listopadu 2013. Podpis asociační dohody
mohl být jeden z prvních kroků Ukrajiny směřujících do Evropské unie. Bohužel pro
Ukrajince, se Janukovyč doslova na poslední chvíli, kdy probíhala jednání s Evropskou
unií, rozhodl asociační dohodu nepodepsat. Podle Janukovyče byla tato dohoda pro
Ukrajinu nevýhodná. V cestě podpisu asociační dohody stála Janukovyčova snaha o
rozšiřování spolupráce s Ruskem v oblasti hospodářství. Pokud by zástupci Ukrajiny
podepsali asociační dohodu s Evropskou unií, spolupráce v oblasti ekonomiky by už
nebyla s Ruskou federací možná.

Asociační dohoda s Evropskou unií by Ukrajinu

přiblížila do Evropské unie a naopak oddálila od Ruska, čímž by Rusko ztratilo velkou část
svého vlivu na okolní země. Rusko se ještě před jednáními o evropsko-ukrajinské dohodě
snažilo Ukrajinu „převzít na svou stranu“ nabídkou na začlenění do celní unie s ostatními
post-sovětskými zeměmi.
Ukrajinský vicepremiér Jurij Bojko potvrdil, že jednání s Evropskou unií o asociační

1

Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and

their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013005
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dohodě budou pokračovat až ve chvíli, kdy Evropská unie vykompenzuje Ukrajině
finanční ztráty, které ukrajinská ekonomika utrpí po zastavení prohlubování ekonomických
vztahů s Ruskem. To by nastalo, pokud by se Ukrajina přiblížila více Evropské unii. Jurij
Bojko ovšem nebyl jediný, kdo si kladl své podmínky pro podpis asociační dohody.
Zástupci Evroské unie si dali za podmínku, aby ukrajinský parlament schválil zákon o
možnosti léčení odsouzených osob v zahraničí. Tento zákon by se dotkl především Julije
Tymoshenkové, bývalé premiérky Ukrajiny, která si od roku 2011 odpykávala sedmiletý
trest za dojednání nevýhodných podmínek dodávek zemního plynu z Ruska na Ukrajinu.
Tymoshenková, která trpěla zdravotními problémy, by v případě schválení takovéhoto
zákona mohla z ukrajinské věznice vycestovat za léčením do Německa. Na druhou stranu,
Evropská unie před podpisem asociační dohody očekávala, že Ukrajina bude potřebovat
možnou pomoc. Právě proto se Evropská unie snažila vyjednat pro Ukrajinu pomoc, která
se týkala financí za pomoci Mezinárodního měnového fondu a náhradních dodávek plynu
na území Ukrajiny. Právě před konáním summitu Evropské unie a podpisem asociační
dohody Rusko vyhrožovalo Ukrajině přerušením dodávek plynu a splacením ukrajinských
dluhů Rusku.
Náhlé rozhodnutí ukrajinské vlády a prezidenta Janukovyče, které by se mohlo přikládat i
Janukovyčovými nadstandardními vztahy s prezidentem Ruské federace Vladimirem
Putinem nebo naopak strachem z Ruska, vyvolalo u obyvatel strach ze směrování Ukrajiny
k Ruské federaci. Zatímco západní a střední Ukrajina byla spíše proevropská, ta východní
směrovala více k ruskému smýšlení. Právě u obyvatel západní a střední Ukrajiny
rozhodnutí vlády vyvolalo vlnu protestů, známé jako Euromajdan.

1.1.2. Euromajdan
Takzvaný Euromajdan byla série zpočátku pokojných občanských protestů proti
rozhodnutí prezidenta Viktora Janukovyče a ukrajinské vlády, nepodepsat asociační
dohodu s Evropskou unií. Euromajdan získal svůj název díky spojení slov Euro, které mělo
odkazovat na Evropu a majdan, který odkazoval na Náměstí nezávislosti v Kyjevě,
v ukrajinštině Maidan Nezalehlosti. Tyto protesty se poprvé uskutečnily v noci 21.
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listopadu 2013.2 Cílů protestů bylo několik, odstoupení prezidenta Viktora Janukovyče a
následné podepsání asociační dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Euromajdan se
přirovnával k Oranžové revoluci, která na Ukrajině proběhla v roce 2004, od té doby šlo o
první takovýto protest. Celou sérií protestů, Euromajdan, se nepřímo účastnila i již
zmiňovaná Julija Tymoshenko, která podpořila protestující, i přes to, že byla v té době ve
vězení. Držela totiž na podporu Euromajdanu hladovku.
24. listopadu se kyjevský protest zformoval do pochodu mířícího z náměstí Nezávislosti na
Evropské náměstí. Tento den se konaly protesty po celé Ukrajině, jako ve velkých městech
Doněck, Luhansk či Lvov. Během těchto protestů došlo k několika střetům mezi příznivci
Viktora Janukovyče a jeho odpůrci. Během akce na náměstí Nezávislosti a Evropském
náměstí státní bezpečnostní složky použily proti protestujícím slzný plyn k rozptýlení davu
a potlačení protestů. O několik dní později, 30. listopadu byl protest v Kyjevě na Náměstí
nezávislosti potlačen státními bezpečnostními složkami a speciálními policejními
jednotkami Berkut, kdy se tento zásah neobešel bez zraněných. Kromě protestujících bylo
zraněno i několik osob z přilehlého okolí místa protestů, ale také zaměstnanci tiskové
kanceláře Reuters a několik policistů. Po tomto zásahu bylo náměstí Nezávislosti uzavřeno
a hlídáno speciální policejní jednotkou Berkut. Protesty na veřejných místech byly
zakázané. Právě zásah 30. listopadu vyvolal masové demonstrace 1. prosince, k tomu se
znovu připojila i velká města západní a střední Ukrajiny a jejich vedení. Během těchto
protestů byl nárůst demonstrantů tak masový, že se počítalo až s 500 000 účastníky. Tito
protestující žádali odstoupení prezidenta Viktora Janukovyče a vypsání nových
předčasných prezidentských voleb a voleb do vlády. Už zde tedy nešlo jen o Janukovyče,
jeho svržení a podpis asociační dohody, ale i o svržení celé vlády a nastolení nové a
v neposlední řadě propuštění všech politických vězňů, jako Julija Tymoshenko.
Demonstranti se pokoušeli znovu obsadit náměstí Nezávislosti. V průběhu dne se část
demonstrantů přesunula z náměstí Nezávislosti před budovu prezidenta, na kterou posléze
zaútočili, a obsadili také sídlo městské rady města Kyjev.

2

Kyivpost: EuroMaidan rallies in Ukraine [online]. 2013 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z:

https://www.kyivpost.com/article/content/euromaidan/euromaidan-rallies-in-ukraine-nov-21-23-coverage332423.html?cn-reloaded=1
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3. prosince proběhlo hlasování o nedůvěře vlády Mykoly Azarova, která toto hlasování
ustála, a zároveň Mykola Azarov prohlásil, že pokud budou demonstranti i nadále blokovat
budovy státní správy v Kyjevě, bude nucen použít hrubou sílu na jejich odblokování.
Protesty na náměstí Nezávislosti probíhaly v pokojném duchu. Na náměstí byly rozmístěny
stany a podium, na kterém vystupovalo několik ukrajinských umělců, jako zpěvačka
Ruslana a opozičních politiků jako Petro Poroshenko, Vitaliy Klitscho či Oleh Tyahnybok.
Premiér Mykola Azarov prohlásil, že předmětem schůzky ukrajinského prezidenta Viktora
Janukoviče a ruského prezidenta Vladimira Putina, která proběhla 6. prosince v ruském
Sotchi, byla dohoda o ekonomické a obchodní spolupráci a partnerství mezi oběma státy.
Dohoda by pak měla být podepsána v Moskvě samotným Janukovyčem 17. prosince.
To vyvolalo u opozice i protestujících vlnu ještě větších nepokojů, ze strachu z možného
vstupu Ukrajiny do celní unie s Ruskou federací. Během demonstrací na náměstí
Nezávislosti se na začátku prosince snažili demonstranti svrhnout sochu Lenina, kterou do
této doby bránily policejní složky. Ovšem až do 8. prosince, kdy se rozzuřený dav
demonstrantů za pomocí kladiv a jiného náčiní pustil do ničení památníku, i tak ale
probíhaly demonstrace stále v poklidu. 11. prosince v noci se speciální policejní jednotka
Berkut pokusila rozehnat dav demonstrujících Ukrajinců z náměstí Nezávislosti, za pomocí
slzného plynu a síly. To se ovšem nepodařilo, neboť během noci přicházelo na kyjevské
náměstí Nezávislosti stále více demonstrantů, kteří si mimo jiné tvořili obranné barikády
ze sněhu a doufali ve splnění svých požadavků.
Kyjevský správní soud vydal 8. ledna 2014 zákaz pořádání demonstrací v centru Kyjeva. O
několik týdnů později prezident Viktor Janukovyč podepsal zákon, který vešel 21. ledna
2014 v platnost. Nově schválené zákony ukládaly tresty za protistátní protesty, zlepšoval
možnosti zbavení poslanecké imunity a snazší trestní stíhání poslanců během jejich
nepřítomnosti. Tyto nové zákony vyvolaly vlnu nevole. Proto byly následně 28. ledna 2014
tyto zákony, po týdnu platnosti, zrušeny. V ten samý den podal premiér Ukrajiny Mykola
Azarov prezidentovi Viktoru Janukovyčovi svou demisi, kterou Viktor Janukovyč přijal.
Podáním demise Mykola Azarov splnil jednu z podmínek demonstrantů Euromajdanu.
Zvrat nastal v noci z 18. na 19. února 2014, kdy probíhal protest na náměstí Nezávislosti
v Kyjevě, a protivládní síly proti protestujícím zaútočily. Při tomto střetu bylo zabito
dvacet pět lidí, včetně příslušníků policie. Ještě tentýž den vyhlásila Lvovská oblast
nezávislost na ukrajinské vládě, v osamostatnění Lvov následovala Zakarpatská oblast.
7

Situace se stala neudržitelnou, proto po vyjednáváních oznámil ukrajinský parlament
odvolání stávajícího ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče a následné vypsání
předčasných prezidentských voleb o tři měsíce později, 25. května 2014. Zastupujícím
ukrajinským prezidentem byl 23. února 2014 do funkce jmenován Oleksandr Turčynov,
do té doby předseda parlamentu.
Sesazený prezident Viktor Janukovyč uprchl z Ukrajiny přes poloostrov Krym do Ruské
federace. Ten se ovšem i po sesazení považoval za právoplatného ukrajinského prezidenta.
Ukrajinské úřady vydaly na Viktora Janukovyče mezinárodní zatykač a následně podaly
žádost k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu o Janukovyčovo stíhání a prošetření
událostí, které se staly od konce roku 2013 na Ukrajině.

1.2.

Průběh krize

1.2.1. Nepokoje na východě Ukrajiny a následná anexe Krymu
Protesty zvané jako Majdan, které probíhaly po celém území Ukrajiny a nastupující krizi
označila Ruská federace za státní převrat. Ruské vojenské jednotky obsadily hranice mezi
Ruskou federací a Ukrajinou. Ruské vojenské jednotky posílily svou moc na vojenských
námořních základnách na území poloostrova Krym, které byly v té době Ruské federaci
pronajímány. 27. února 2014 poloostrov Krym obsadili takzvaní Zelení mužíčci, vojáci
s neoznačenou příslušností, kteří obsadili vládní budovy a důležitou infrastrukturu celého
krymského poloostrova. Po necelých třech týdnech, v polovině března 2014 bylo
krymskou vládou vyhlášeno referendum o posílení autonomie poloostrova Krym a datum
stanoveno na konec března 2014. Tento termín byl ovšem změněn již na polovinu března a
referendum bylo stanoveno na 16. března 2014, kdy si 96,8 % hlasujících zvolilo možnost
připojení krymského poloostrova k Ruské federaci.3 Podle ukrajinského parlamentu a sta
členů OSN jsou výsledky krymského referenda neplatné a označilo anexi Krymu Ruskou
federací za nelegitimní krok.4 Po anexi krymského poloostrova Ruskou federací uvalila

3

ŠÍR, Jan. Ruská agrese proti Ukrajině. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN

978-80-246-3711-2.
4

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine:. Judgement of the Constitutional Court of Ukraine on all-Crimean

referendum. [online]. 2014 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: https://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-
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Evropská unie, USA, Japonsko, Kanada a Austrálie na Ruskou federaci ekonomické
sankce, na které představitelé Ruské federace reagovali úplným zákazem dovozu potravin
z těchto zemí.5

1.2.2. Válka na východě Ukrajiny
Válka na východě Ukrajiny, která probíhá od března 2014, je ozbrojeným konfliktem mezi
proruskými separatisty a Ukrajinskou armádou, jehož příčinou bylo svržení tehdejšího
ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Válka na východní Ukrajině je jen
vyvrcholením protestů, které probíhaly souběžně s protesty Majdan, ovšem s opačným
cílem. Protivládní ozbrojené jednotky začaly obsazovat státní instituce v Doněcké a
Luhanské oblasti. Následně na začátku dubna 2014 byla vyhlášena Luhanská lidová
republika a Doněcká lidová republika.6
Značné nepokoje ze strany separatistů provázely i ukrajinské prezidentské volby stanovené
na 25. května 2014. V těchto volbách zvítězil Petro Porošenko, který získal 54,7 %7 již
v prvním kole voleb, ovšem tento výsledek nebyl ze strany východní Ukrajiny přijat.
Stále eskalující boje na východě Ukrajiny mělo zastavit jednání mezi Ruskou federací,
Ukrajinou, Doněckou a Luhanskou lidovou republikou, na začátku září 2014, označováno
jako První minská mírová dohoda.8 Jejím základním bodem bylo okamžité zastavení palby
a nastolení příměří. Ani jedna ze stran dohodu nedodržela a boje dále pokračovaly.
Z tohoto důvodu byl stanoven termín nového jednání na únor 2015 a byla podepsána
Druhá minská mírová dohoda.9 Po této dohodě došlo k příměří, boje však stále neutichly.

news/19573-rishennya-konstituci
5

Eur-lex.europa.eu. ROZHODNUTÍ RADY 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 [online]. 2014 [cit. 2019-

11-10]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D014520171121&from=en
6

ŠÍR, Jan. Ruská agrese proti Ukrajině. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN

978-80-246-3711-2. 114 -135s.
7

Ukraine President 2014 [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z:

http://www.electionguide.org/elections/id/2338/
8

Minsk Protocol I. [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z:

https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true
9

Minsk Protocol II. [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z:
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1.2.3. Vývoj krize a současnost
Jedním z posledních vážných sporů mezi Ukrajinou a Ruskou federací byl konflikt
v Kerčském průlivu, 25. listopadu 2018, kdy ruské námořní jednotky napadly dvě
ukrajinské dělostřelecké lodě a remorkér. Ruská federace v tomto případě porušila Úmluvu
o Organizaci spojených národů o mořském právu10, která ustanovuje právo na svobodu
plavby v Kerčském průlivu. Posádky těchto lodí byly zajaty a až do července 2019, kdy
proběhla výměna vězňů mezi Ruskou federací a Ukrajinou, byly vězněny v moskevské
věznici Lefortovo. Tento ruský krok byl označen vrchními představiteli Ukrajiny a
světovými lídry za akt agrese. Více se této problematikou zabývá politolog Jan Šír o
incidentu v Kerčském průlivu viz. odkaz.11
Poslední prezidentské volby na Ukrajině proběhly 31. března 2019. Hlavními kandidáty na
nového ukrajinského prezidenta byl stávající prezident Petro Olexijovyč Porošenko,
Volodymyr Oleksandrovič Zelenskyj a Julija Volodymyrivna Tymošenková. Volby vyhrál
médii favorizovaný a politicky nezkušený Volodymyr Zelenskyj se 73,22 % hlasů
v druhém kole voleb. 12Celá Ukrajina a svět čekali jaké budou jeho první politické kroky a
rozhodnutí v roli prezidenta Ukrajiny, které zcela nezkušený Volodymyr Zelenskyj udělá.
Jeho první politické vyjádření znělo jasně: vyřešit ozbrojený konflikt na východní
Ukrajině, připravit Ukrajinu na vstup do Evropské unie a minimalizovat korupci v zemi,
především pak ve státní sféře. Toto čekání na Zelenského první krok netrvalo dlouho,
ihned po své inauguraci nechal rozpustit parlament, ve kterém jeho strana Služebník lidu
neměla dosud zastoupení.
Následné ukrajinské parlamentní volby v červenci 2019 vyhrála Zelenského strana

https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true
10

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o

mořském právu. POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY [online].
21 July 1996 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=240&r=1996
11

Politolog Jan Šír o incidentu v Kerčském průlivu. ČT24.cz [online]. 27. 11. 2018 [cit. 2019-05-10].

Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/2663978-politolog-jan-sir-o-incidentu-v-kercskem-prulivu
12

Ústřední volební komise: 2019 prezidentské volby [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z:

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html
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Služebník lidu se 43,13 % hlasů.
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Prvních několik měsíců, co stál Volodymyr Zelenskyj

v čele Ukrajiny, se mu zdařilo dojednat s Ruskou federací vzájemnou výměnu vězňů.
Důležitějším bodem Zelenského programu ovšem bylo jednání na summitu v Paříži, mezi
francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německou kancléřkou Angelou
Merkelovou, ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem
Volodymyrem Zelenskym, na kterém se prozatím shodli alespoň na příměří na východě
Ukrajiny. Podle většiny Ukrajinců je nové vedení Ukrajiny správným krokem k lepší
budoucnosti jak pro jednotlivce, tak pro celou Ukrajinu.

2.

Praktická část

2.1.

Metodologický výzkum

V praktické části bakalářské práce jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu. Výzkum
jsem prováděla za pomocí dotazníkového šetření a standardizovaného rozhovoru, následně
jsem získaná data z pohovoru a dotazníkového šetření vyhodnotila.14

2.1.1. Cíl výzkumného šetření
Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit, jaký je názor Ukrajinců žijících v České
republice na dění na Ukrajině od konce roku 2013, počátku ukrajinské krize, do
současnosti. Především se zaměřím na zjištění, jaký názor Ukrajinci mají na příčiny
ukrajinské krize, korupci na Ukrajině, současný stav země a to, jak se tyto odpovědi liší
v závislosti na místě pobytu během začátku Ukrajinské krize. Předpokládám, že názory
Ukrajinců, kteří během začátku ukrajinské krize, tedy na konci roku 2013, žili na Ukrajině
se budou zásadně lišit od těch, kteří během počátku krize na Ukrajině žili mimo území
Ukrajiny.

13

Позачергові вибори народних депутатів України 2019 Центральна виборча комісія [online]. [cit.

2019-11-10]. Dostupné z: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html
14

PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.

11

2.2.

Dotazníkové šetření

2.2.1. Realizace dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření jsem prováděla v období od srpna 2019 do listopadu 2019. Návrh
dotazníku jsem před jeho zveřejněním a rozdáním respondentům, nejprve předložila ke
konzultaci ukrajinsky hovořící osobě, abych otázky mohla případně pozměnit a
respondenti je mohli lépe pochopit. Mým předpokladem bylo, že pravděpodobně část
respondentů nebude ovládat český jazyk v písemné formě tak, aby zcela pochopili některé
otázky. U některých otázek ovšem bylo nutné jejich doslovné pochopení. Proto jsem po
konzultaci s ukrajinsky hovořící osobou nechala přeložit a následně tak vznikl dvojjazyčný
dotazník. Standardizovaný rozhovor byl poté veden na začátku prosince 2019.
Každý z respondentů měl možnost si dotazník odnést, aby měl klid a čas na jeho vyplnění.
Kvůli pracovnímu vytížení většiny respondentů bylo velmi obtížné dostat vyplněné
dotazníky zpět. Více jak polovinu respondentů jsem musela několikrát kontaktovat s tím,
že dotazník potřebuji vrátit k vyhodnocení. Největším problémem však byl fakt, že někteří
z respondentů v době, kdy jsem prováděla dotazníkové šetření, odjeli krátkodobě zpět na
Ukrajinu. Proto jsem s vyhodnocováním dotazníkového šetření čekala do poslední možné
chvíle, abych získala co největší možnou návratnost dotazníků.15
Respondenti byli před vyplněním dotazníku obeznámeni s tím, že jejich účast je zcela
dobrovolná, dotazník bude použit pouze pro mé studijní účely na této bakalářské práci,
výsledky budou anonymizovány a následně získaná data nebudou využita k žádným jiným
účelům. Řada respondentů měla obavy, že některé otázky nechtějí zodpovídat, proto jim
bylo předem řečeno, že otázky nejsou povinné.16

15

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. Sociologie (Grada). ISBN

978-80-247-3006-6. 100-122s.
16

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012.

ISBN 978-80-262-0200-4., s. 33-34.
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2.2.2. Kritéria pro výběr respondentů
Kritéria pro výběr respondentů, tedy Ukrajinců žijících v České republice, jsem stanovila
omezením věku, délkou pobytu v České republice, místem současného pobytu a místem
narození. Omezení věku bylo stanoveno od 16 let do 50 let včetně. Délku pobytu jsem
stanovila nejdéle od února 2005, tedy od konce Oranžové revoluce na Ukrajině.
V současné době musí respondent žít v České republice, přesněji v Praze a jeho místo
narození musí pro splnění kritérií respondenta být Ukrajina.

2.2.3. Návratnost dotazníkového šetření
Celkově jsem oslovila 50 potencionálních respondentů, ovšem návratnost dotazníků byla
60%, což činí 30 dotazníků. Z těchto 30 navrácených dotazníků jsem celkem 8 kusů
vyřadila z dotazníkového šetření, neboť nesplňovaly předem daná kritéria, která jsem pro
výběr respondentů stanovila. Tři z osmi vyřazených respondentů vyplnili pouze polovinu
dotazníkového šetření, čtyři z vyřazených respondentů byli v České republice, přesněji
v Praze pouze na rodinné návštěvě, tudíž nesplňovali kritéria současného pobytu. A jeden
dotazovaný se narodil na území dnešní Ruské federace a na Ukrajině žil pouze dva roky.
Dané výsledky by nebyly relevantní a mohly by zkreslovat závěrečný výsledek práce.
Odkaz na dotazník jsem zveřejnila na dvou stánkách ukrajinské menšiny v České republice
na sociálních sítích, bohužel ovšem návštěvnost dotazníku byla nulová. Nejvíce se v tomto
případě tedy osvědčila papírová forma dotazníkového šetření. Z původně 50 dotazníků
jsem tedy pro svou práci použila 22 dotazníků, což činí 44 %.
Při zpětné vazbě odpovědělo 90,91 % respondentů, že vyplnění celého dotazníku jim trvalo
přibližně 10 minut. Této rychlosti napomohla především dvojjazyčnost otázek. Zbylým
9,09 % respondentům, tedy dvěma, trvalo vyplnění dotazníku okolo šedesáti minut. Tento
několikanásobně vyšší čas vyplnění dotazníků, je dán tím, že právě dva respondenti
vyplňovali otázky v dotazníkovém šetření během našich rozhovorů. Ty probíhaly tak, že
respondent odpověděl na mnou zadanou otázku z dotazníkového šetření a následně svou
odpověď odůvodnil.
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2.3.

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Odpovědi respondentů na otázky s výběrem odpovědi (a, b, c) jsou v následující části práce
uvedeny v procentech. Otázky s otevřenou možností odpovědi jsem v práci sumarizovala
podle odpovědí a následně skupinky odpovědí rozvedla. Otázek s otevřenou odpovědí je
v dotazníku celkem 12. Úspěšnost vyplnění těchto otevřených otázek činila 77 %
z celkového počtu odpovědí. Tento počet je dán především tím, že otázka číslo 14. je
podmíněna odpovědní z otázky č. 13., stejně tak jako otázka č. 37. a č. 36. Vzájemná
návaznost těchto otázek je rozpracována a podrobně probrána v následující části práce.
Celkově byla úspěšnost vyplnění, uzavřených i otevřených otázek, téměř 90 %.
Otázka č. 1 a č. 2: Pohlaví a Váš věk

Pohlaví dle věku

Věk

Muži

Ženy

40 - < 50

-22,73%

30 - < 40

4,55%

-18,18%

20 - < 30

9,09%

-22,73%

4,55%

0 - < 20

-4,54%
30%

20%

10%

0%

13,63%
10%

20%

30%

Graf číslo 1.: Zobrazení odpovědí k otázce číslo 1 a 2.
Zjištění
Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno od žen ve věkovém rozmezí 20-30 let včetně. U
mužů byla největší skupina respondentů ve věkovém rozmezí 16-20 let včetně. Ze
skupiny respondentek odpovídalo celkově více žen vyššího věku a ze skupiny respondentů
naopak více mužů mladšího věku.

Přičemž žen bylo o 27 % více než mužů. Při

vyhodnocování otázek z dotazníkového šetření jsem ovšem zjistila, že muži byli ve
14

vyplňování odpovědí důslednější než ženy. Respondenti mužského pohlaví se snažili vždy
vyplnit všechny otázky, zatímco respondentky řadu otázek, i těch uzavřených, nevyplnily.
Otázka č. 3: Vzdělání

Vzdělání
Vysokoškolské vzdělání

Technická škola

Základní vzdělání

18%

50%
32%

Graf číslo 2.: Zobrazení odpovědí k otázce číslo 3.
Zjištění
V této otázce o nejvyšším dosaženém vzdělání jsem v bodě b) zvolila pro typ odpovědi
raději název Technická škola, než-li střední škola jak je běžné, neboť Ukrajina má odlišný
vzdělávací systém než Česká republika. Z odpovědí plyne, že právě polovina respondentů
má jako nejvyšší dosažené vzdělání vysokou školu, přičemž ženy jsou v tomto zkoumání
vzdělanější než muži.
Otázka č. 4: Bydliště na Ukrajině?
Zjištění
V otázce týkající se bydliště jsem dala respondentům na výběr mezi městem a vesnicí,
přičemž 54,5 % respondentů odpovědělo, že na Ukrajině bylo jejich bydliště ve městě.
Zatímco 40,9 % respondentů na Ukrajině žilo na vesnici. Na tuto otázku neodpovědělo
15

4,6 % respondentů.
Otázka č. 5: Z jakého města Ukrajiny pocházíte?
Zjištění
Respondenti, kteří se účastní mého dotazníkového šetření pochází převážně ze západní
části Ukrajiny a Zakarpatské Ukrajiny.
Otázka č. 6: Jak dlouho žijete v České republice?
Zjištění
Průměrná doba pobytu respondentů tohoto dotazníkového šetření je 4,5 roku, což odpovídá
kritériím, která jsem pro výběr respondentů stanovila.
Otázka č. 7: Přišel/la jste do České republiky za účelem práce?
Zjištění
Nadpoloviční většina respondentů, 59 %, přišlo do České republiky za jiným účelem, než
je práce. 41 % Ukrajinců přišlo do České republiky za prací.
Otázka č. 8: Byla důvodem Vašeho odchodu z Ukrajiny krize?
Zjištění
Před vyhodnocováním výsledků této otázky jsem očekávala, že většina respondentů,
minimálně však 60 %, odpoví na otázku ano, tedy že jejich důvodem odchodu z Ukrajiny
byla krize. Mé očekávání se ovšem nepotvrdilo, neboť pouze 41 % respondentů odešlo
z Ukrajiny kvůli krizi z roku 2013. Zbylých 59 % respondentů v dotazníku uvedlo, že
důvod jejich odchodu měl jinou příčinu.
Otázka č. 9: Žijete v České republice sám/sama nebo s rodinou?
Zjištění
64 % respondentů žije v České republice s rodinou, ať už chápáno jako úzký rodinný okruh
(manžel/manželka, děti) či sourozenci, rodiče a prarodiče. Pouze 36 % respondentů zde
16

žije sám. Ovšem tuto odpověď nemůžeme chápat tak, že respondent žije vyloženě sám,
nýbrž v 95 % s přáteli či kolegy, se kterými se zná z Ukrajiny.
Otázka č. 10: Máte rodinu na Ukrajině?
Zjištění
Tato otázka, zda má respondent na Ukrajině rodinu navazuje na otázku předešlou. 54,5 %
respondentů má část své rodiny, úzký rodinný okruh (manžel/manželka, děti) či
sourozenci, rodiče a prarodiče, na Ukrajině. Zbylých 45,5 % respondentů na Ukrajině
nemá žádné příbuzné.
Otázka č. 11: Byl/a jste před současnou ukrajinskou krizí v České republice?
Zjištění
Přesně polovina respondentů někdy byla před současnou ukrajinskou krizí v České
republice. Druhá polovina respondentů však nikoliv.
Otázka č. 12: Přemýšlel/a jste před současnou ukrajinskou krizí o pobytu v České
republice?
Zjištění
Na tuto otázku neodpovědělo 9 % respondentů, dalších 50 % přemýšlelo o pobytu v České
republice již před rokem 2013. A zbylých 41 % respondentů uvedlo, že je tato možnost
napadla až po začátku nepokojů na Ukrajině a jejich příchod do České republiky tím byl
ovlivněn.
Otázka č. 13: Plánujete se vrátit zpět na Ukrajinu?
Zjištění
Pouze 22,7 % respondentů se plánuje v budoucnu vrátit zpět na Ukrajinu. Zbylých 77,3 %
tuto možnost nepřipouští.
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Otázka č. 14: Pokud ano, kdy?
Zjištění
Tato odpověď navazuje na předchozí otázku č. 13. Kdy z respondentů, kteří odpověděli, že
se plánují vrátit zpět na Ukrajinu, odpověděl pouze jeden, a to tak, že se na Ukrajinu vrátí
pouze tehdy, když zde skončí válka na východní Ukrajině a bude práce, za níž by
respondent dostal takovou výplatu, která by jeho i s rodinou uživila a zajistila normální
život.
Otázka č. 15: V jakém roce začala současná ukrajinská krize?
Zjištění
Odpověď na tuto otázku jsem nechala jako otevřenou možnost. 9 % respondentů uvedlo, že
ukrajinská krize začala v roce 2004, tedy rok Oranžové revoluce. Zbylých 91 % uvádělo
rok 2013 a 2014, tedy začátek protestů na Ukrajině.
Otázka č. 16: Kde byl na počátku ukrajinské krize Váš „domov“?
Zjištění
68,2 % respondentů žili na počátku ukrajinské krize na Ukrajině, 9,1 % respondentů v té
době žilo v České republice a zbylých 22,7 % uvedlo jako svůj domov jinou možnost.
Otázka č. 17: Co je podle Vás začátkem ukrajinské krize?
Zjištění
Tuto otázku jsem postavila jako otevřenou, a tak se odpovědi respondentů různily. Čtvrtina
respondentů uvedla, že začátkem ukrajinské krize byl vznik státu, druhá čtvrtina
respondentů uvedla příčinu v protestech Majdan a polovina respondentů uvedla za začátek
ukrajinské krize rok 2013 nebo rok 2014.
Otázka č. 18: Je příčinou současné krize na Ukrajině vláda Petra Porošenka?
Zjištění
36 % respondentů uvedlo v dotazníku zápornou odpověď. Naopak 64 % respondentů se
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shodlo, že bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko je příčinou současné situace na
Ukrajině. Podle některých respondentů, je Petro Porošenko příčinou zvýšené korupce na
Ukrajině. Porošenko sliboval, že ukončí válku na východě Ukrajiny, přitom v ní
pokračoval po celou dobu svého prezidentského působení. V době působení Petra
Porošenka klesla hodnota dolaru, čímž se nížily platy, a především pak důchody, lidé odjeli
z Ukrajiny pracovat do Evropských zemí jako Polsko, Česká republika, Itálie a do
Spojených států amerických. Podle většiny respondentů Petro Porošenko vydělával na
svém podnikání, zatímco obyčejní lidé hladověli a přicházeli o práci.
Jeden z respondentů mi během rozhovoru sdělil, že měl Petro Porošenko téměř v každé
stanici kyjevského metra svůj obchod s čokoládou Roshen, říkali mu Čokoládový král.
Petro Porošenko podle respondentů vydělával na válce a mimo jiné měl své závody na
čokoládu v Ruské federaci, se kterou vedl válku.
Otázka č. 19: Sledujete pravidelně zprávy týkající se situace na Ukrajině?
Zjištění
Překvapivě 40,9 % respondentů uvedlo, že nesleduje informace týkající se o jejich rodné
zemi. Tento výsledek bych očekávala pravděpodobně u osob, které tu žijí od svého
ranného mládí, či více jak deset let. Ale tuto odpověď uvedly i osoby, které zde žijí i tři a
méně let. Naopak 59,1 % respondentů sleduje zprávy o své rodné zemi pravidelně, ať už na
českých zpravodajských webech, televizi, tak především na ukrajinských webových
stránkách a sociálních sítích.
Otázka č. 20: Účastnil/a jste se Majdanu 2013?
Zjištění
Pouze 27,3 % respondentů v otázce č. 20 uvedlo, že se přímo účastnili protestů
označovaných jako Majdan, v roce 2013. Zbylých 72,3 procenta se protestů nezúčastnilo,
buď z důvodů velké vzdálenosti z bydliště do místa konání protestů, či pracovního
vytížení, nebo nepřítomnosti v době konání protestů na Ukrajině.
Jeden z respondentů, se kterým jsem měla možnost udělat rozhovor, se přímo účastnil
protestů Majdan. I přes téměř 500tikilometrovou vzdálenost z místa bydliště do Kyjeva a
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osmihodinovou cestu autobusem se respondent účastnil protestu Majdan. V každém větším
městě po celé Ukrajině se vypravovali autobusy protestujících, kteří měli namířeno do
Kyjeva na náměstí Nezávislosti. Podle dotazovaného respondenta celý Majdan provázela
neuvěřitelná atmosféra s velkým počtem lidí, kteří se tohoto protestu zúčastnili, neboť
nevěděli, jak mají dál žít, co dělat. Byli šokováni nastalou situací a nechtěli, aby se jejich
země vrátila do stavu jako za sovětského svazu, „(…) nechtěli jsme zpět do minulosti, žit
znovu v „komunismu“, chtěli jsme svobodu. Byli jsme tam z celé Ukrajiny, jako bratr za
bratra a sestra za sestru, s cílem něco změnit. Chtěli jsme do Evropy. (…)“.17 Podle mého
respondenta byl částečným sponzorem protestů Majdan v Kyjevě na náměstí Nezávislosti
Petro Porošenko a Amerika. Důvodem sponzoringu Petra Porošenka mohlo být to, aby byl
současný prezident Ukrajiny svržen a on mohl obsadit jeho pozici. Spojené státy americké
mohly mít také zájem na změně prezidenta Viktora Janukovyče, který se přikláněl na
stranu Ruské federace, za osobu, která by se naopak přikláněla více na Západ. „(…)
Americká žurnalistka rozdávala na Majdanu sušenky a chléb, celkově tam bylo hodně
novinářů z celého světa, kteří dělali rozhovor s účinkujícími i námi obyčejnými
lidmi. (…)“.18
Během protestů Majdan zemřelo několik desítek lidí. Podle oficiálních ukrajinských zdrojů
se jednalo o 88 obětí, tyto počty se ovšem liší v závislosti na zdrojích. Proto mě zajímalo,
jaký názor na smrt protestujících a následnou účast měl můj respondent. Podle něj smrt
prvních obětí protestů ještě více posílila soudružnost protestujících Ukrajinců, jejich počty
se zvýšily a protesty nabily na intenzitě.
Druhého respondenta, který se ovšem protestů Majdan neúčastnil, ale žil v Kyjevě, jsem se
ptala, jak celou situaci vnímal. Tento respondent měl práci i bydliště na okraji Kyjeva,
přesto se ho situace dotkla. V centru Kyjeva byly zavřené obchody a některé firmy, přes
centrum jezdilo metro, ovšem hodně cestujících, kteří jeli z protestů, bylo zraněných.
Všichni chtěli, aby Janukovyč odstoupil, chtěli do Evropské unie. „(…) všichni si o tom
povídali (pozn. o protestech), kolegové v práci, kamarádi, v televizi se uváděly živé
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Rozhovor s Vitaliim Mykhailiukem, nar. 1992. Praha 13.12. 2019.
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Rozhovor s Vitaliim Mykhailiukem, nar. 1992. Praha 13.12. 2019.
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přenosy. (…)“19
Otázka č. 21: Byl podle Vás, hlavním důvodem současné ukrajinské krize to, když
Viktor Janukovyč odmítl podepsat Ukrajinsko-evropskou asociační dohodu?
Zjištění
31,8 % respondentů se shodlo, že důvodem ukrajinské krize je odmítnutí, tehdejšího
ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, podepsat Ukrajinsko-evropskou asociační
dohodu, která by přiblížila Ukrajinu Evropské unii a zajistila možnost bezvízového styku
mezi oběma aktéry. Zbylých 68,2 % respondentů odpovědělo, že tento Janukovyčův krok,
není důvodem současné ukrajinské krize. Toto rozložení odpovědí ovšem nebylo žádným
překvapením vzhledem k rozložení odpovědí v předchozí otázce č. 17. Rozhodnutí Viktora
Janukovyče bylo podle respondentů pouze důvodem k protestům Majdan, ale ne k dalším
událostem, které se děly během roku 2014 a dále do současnosti.
Otázka č. 22: Myslíte si, že Minské dohody I. a II. nějak zásadně pomohly zlepšit
situaci na Ukrajině během nepokojů?
Zjištění
Více jak polovina dotazovaných Ukrajinců, 68,2 % je přesvědčeno o tom, že První ani
Druhá minská mírová dohoda nepřispěla tomu, aby se na Ukrajině zlepšila situace,
natožpak k situaci na východě Ukrajiny. Tyto čtyřstranné dohody měly zajistit mír na
východě Ukrajiny, po selhání Dohody první došlo na Dohodu druhou, která měla zásadně
větší účinek než její předchůdkyně, ovšem konec bojů nezajistila. Výsledné procento této
otázky mě překvapilo, neboť jsem očekávala že nesouhlas projeví více respondentů, než je
výše zmíněné číslo. 31,8 % respondentů si myslí, že tyto Dohody měly určitý vliv na
zlepšení situace, což ovšem vyvrací První dohoda.

19

Rozhovor s nejmenovaným zdrojem, nar. 1970. Praha 14.10. 2019.
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Otázka č. 23: Myslíte si, že sankce uvalené na Ruskou federaci k něčemu přispěly
Ukrajině?
Zjištění
Při vyhodnocování této otázky, jsem opět očekávala jiný výsledek, než jaký mi
vyhodnocení přineslo. 59,9 % respondentů odpovědělo, že ne. Opačný názor ovšem mělo
40,1 % dotazovaných respondentů. Sankce, které Evropská unie, Spojené státy americké a
řada dalších světových velmocí uvalily na Ruskou federaci. Ovšem, poté co jsem se části
respondentů, kteří odpověděli, že ano, zeptala, jakým způsobem sankce vůči Ruské
federaci napomohly Ukrajině, ani jediný respondent mi nebyl schopen dát racionální
odpověď. Ruská federace nijak nepozměnila své chování a činy vůči Ukrajině ani po
uvalení sankcí, proto nevidím racionální důvod.
Během rozhovoru s respondentem, který se přiklonil k názoru, že sankce Ukrajině ničemu
nepřispěly, mi odůvodnil svou odpověď tím, že na východě Ukrajiny probíhala válka a ani
po uvalení sankcí se situace nezměnila. Podle jiného respondenta bylo uvalení sankcí na
Ruskou federaci celkem zbytečným aktem, neboť Ruská federace uvalila zákaz dovozu
potravin ze zemí, které na ní uvalily sankce.
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Otázka č. 24: Koho byste si raději vybral/a v prezidentských volbách Tymošenková x
Zelenskyj x Porošenko?

Koho byste si zvolil/a v prezidentských volbách?
Julija Tymošenková

Volodymyr Zelenskyj

Petro Porošenko

18%
32%

50%

Graf číslo 3. Zobrazení odpovědí k otázce číslo 24.
Zjištění
Přesně 50 % dotazovaných respondentů by si v prezidentských volbách raději zvolilo
Volodymyra Zelenského. Před vyhodnocením otázky jsem očekávala, že procento pro
Volodysmyra Zelenského bude mírně vyšší, než se tomu stalo. Naopak mě překvapilo o 32
% pro Petra Porošenka, které se mi zdálo jako poměrně vysoké číslo i s přihlédnutím
k otázce číslo 18, kdy si 64 % respondentů myslí, že za současnou ukrajinskou krizi může
právě Petro Porošenko. V rozhovoru mi jeden z respondentů řekl, že jeho názorem na
kandidatura Volodymyra Zelenského na ukrajinského prezidenta je několik let promyšlený
plán, který se započal již během psaní scénáře ke komediálnímu seriálu Služebník lidu, kde
Volodymyr Zelenskyj ztvárnil postavu ukrajinského profesora, který se následně stal
prezidentem Ukrajiny. Příběh postavy ze seriálu Služebník lidu až nápadně připomíná
příběh samotného Volodymyra Zelenského.
Sama jsem měla možnost vidět část tohoto seriálu a podle mého názoru, je toto velice
dobrý způsob, jak si Volodymyr Zelenskyj mohl získat přízeň Ukrajinců, kteří v době
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vysílání tohoto seriálu zažívali v reálných životech ukrajinskou krizi, nejistotu a strach
z budoucího dění v jejich rodné zemi. A následně v reálném životě při prezidentských
volbách zvolili Volodymyra Zelenského, kterého znali jako kladnou postavu ze seriálu a
obraz jeho fiktivní postavy se jim promítl do reálného života. Proto si myslím, že celá
kandidatura Volodymyra Zelenského byla několik let promýšlený plán.
Otázka č. 25: Myslíte si, že by se Volodymyr Zelenskyj mohl „stát druhým
Porošenkem nebo Janukovyčem“?
Zjištění
Tuto otázku jsem zvolila z toho důvodu, že jsem chtěla vědět, jaký názor budou mít
ukrajinští respondenti na, v tehdejší době favorizovaného prezidentského kandidáta a
současného prezidenta, Volodymyra Zelenského. Odpovědi respondentů byly jednoznačné.
95,5 % respondentů je zásadně proti tomu, že by Volodymyr Zelenskyj mohl zklamat svou
zem a svůj národ, vést zemi tak, aby z toho měl v první řadě svůj osobní (finanční)
prospěch. Většina respondentů zastává názor, že Volodymyr Zelenskyj povede Ukrajinu
k lepším zítřkům. Pouze 4,5 % respondentů si myslí, že by Volodymyr Zelenskyj mohl
zneužít pozici ukrajinského prezidenta ve svůj prospěch. Na tuto otázku navazuje
následující otevřená otázka číslo 26, kde mají respondenti prostor odůvodnit svůj názor.
Otázka č. 26: Proč ano, ne?
Zjištění
Otevřená otázka navazující na otázku předchozí, číslo 25. Na tuto otázku odpovědělo
pouze 50 % respondentů. 4,5 % respondentů, kteří v předchozí otázce uvedli, že by se
Volodymyr Zelenskyj mohl stát „druhým Porošenkem a Janukovyčem“ si myslí, že
důvodem by mohlo být to, že „(…) peníze a moc mění lidi (…)“.20
Respondent, se kterým jsem vedla rozhovor si myslí, že Volodymyr Zelenskyj nedovede
Ukrajinu do stejné situace jako jeho předchůdci Viktor Janukovyč a Petro Porošenko. Jeho
původním povoláním je herectví, priority v čele Ukrajiny má nastavené tak, aby co
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Odpověď respondenta z dotazníkového šetření. Praha 12. 12. 2019.
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nejdříve skončila válka na východě Ukrajiny a vymýtit korupci. Dostat ukrajinskou
ekonomiku na vyšší úroveň a zajistit navrácení vězněných Ukrajinců zpět na Ukrajinu, což
se mu již povedlo, když proběhla výměna ruských a ukrajinských zajatců.
Když byl Volodymyr Zelenskyj zvolen do funkce prezidenta Ukrajiny, hodně lidí si
myslelo, že bude působit jako klaun či herec, ale lidé se zmýlili, když dal rozpustit celý
ukrajinský parlament a nastaly nové parlamentní volby. Dalším důležitým krokem, který
Ukrajince upevnil v jejich správné volbě bylo zrušení poslanecké imunity, jež by se podle
Ukrajinců nikdy nestalo bez Volodymyra Zelenského v čele země. Volodymyr Zelenskyj
tedy plnil a stále plní své předvolební sliby, především pak se mu podařilo vyjednat
navrácení ukrajinských lodí, zadržených v Kerčekém průlivu Ruskou federací. Přesto jsem
se znovu, zeptala, co když i přes tyto změny a sliby, které Volodymyr Zelenskyj plní,
časem začne myslet pouze na svůj osobní (finanční) prospěch. To se ovšem podle mého
respondenta nemůže stát, neboť je Volodymyr Zelenskyj obyčejným člověkem, tím samým
člověkem, jako je kterýkoliv jiný Ukrajinec, není oligarchou a oligarchy nechce
podporovat. Chce dát možnost malým podnikatelům, právě proto nabízí Ukrajincům
žijícím v zahraničí možnost vrátit se zpět na Ukrajinu a poskytnout jim, nízko úročné
půjčky na začátek jejich podnikání. Volodymyr Zelenskyj chce, aby si Ukrajinci zakládali
svá podnikání a živnosti na Ukrajině, nikoliv v Evopské unii nebo Spojených státech
amerických.
Otázka č. 27: Zlepšila se podle Vás korupce na Ukrajině od prezidentských voleb
2019?
Zjištění
Výsledky odpovědí této otázky byly velice těsné, právě 54,5 % respondentů se přiklání
k tomu, že se korupce na Ukrajině od května 2019 snížila a 45,5 % respondentů s tímto
tvrzením nesouhlasí. Ovšem ti respondenti, kteří s tvrzením nesouhlasí, připouští možnost,
že by v blízké době mohlo k takovémuto snížení dojít.
Z rozhovoru s jedním z respondentů vyplynulo, že by se korupce Ukrajině mohla mírně
snížit, ovšem nezáleží to na vedení země, neboť korupce byla vždy a bude pořád. Korupce
není problémem pouze Ukrajiny, nýbrž celého světa i Spojených států amerických a
Evropské unie, ovšem nikde na ní není tak poukazováno a není tak vysoká jako na
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Ukrajině.
Otázka č. 28: Vidíte ve Volodymyru Zelenském možné zlepšení situace na Ukrajině?
Zjištění
Nadpoloviční většina respondentů, 64 % si myslí, že je současný prezident Volodymyr
Zelenskyj schopný vyřešit současnou situaci na Ukrajině, či ji alespoň zlepšit. Je to dáno
především tím, že není politik, ale člověk, který vidí, co Ukrajina potřebuje a dělá všechno
pro svůj lid. Podle respondenta, se kterým jsem vedla rozhovor, dává Volodymyr
Zelenskyj šanci mladým lidem, jak v politice, tak v podnikání, a právě to je důvod, proč by
se měla situace na Ukrajině zlepšovat, neboť nový lidé mohou pro Ukrajinu přinést nové
nápady, nové možnosti a lepší řešení problémů. Dobrým znamením zlepšení situace je
Zelenského rozpuštění parlamentu Ukrajiny, čímž dá prostor novým politikům a tvářím,
které by mohly Ukrajině přinést nové možnosti a způsob myšlení.
Otázka č. 29: Vidíte ve Volodymyru Zelenském zlepšení vztahů s Ruskou federací?
Zjištění
64 % respondentů v této otázce uvedlo jako svou odpověď ano. Tolik procent respondentů
důvěřuje Volodymyru Zelenskému, že se pokusí zlepšit vztahy mezi Ukrajinou a Ruskou
federací. Naopak 36 % mu v této oblasti nedůvěřuje.
Otázka č. 30: V jakém čase vidíte zlepšení vztahů s Ruskou federací?
Zjištění
Možnosti odpovědí pro tuto otázku jsem zvolila jako otevřenou. Odpovědi však byly
různorodé. 4,5 % respondentů dokonce uvedlo, že zlepšení vztahů mezi Ukrajinou a
Ruskou federací proběhlo již v roce 2017. 68 % respondentů očekává zlepšení vztahů do
pěti let a zbylých 23 % respondentů je skeptických a možné zlepšení vztahů do roku 2030.
4,5 % ukrajinských respondentů si myslí, že takovéto zlepšení nenastane nikdy. Za
zlepšení vztahů nepovažuje skupina 4,5 % a 23 % respondentů fakt, že probíhají mezi
Ukrajinou a Ruskou federací jednání o ukončení války na východě Ukrajiny, či vzájemná
výměna zajatců. Právě tyto kroky považuje zbylé procento respondentů za zlepšení
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vzájemných vztahů a velmi dobré kroky k možnému plnému usmíření.
Otázka č. 31: Vidíte zlepšení současné situace na Ukrajině po prezidentských volbách
2019?
Zjištění
Z celého dotazníkového šetření byla tato otázka jedinou, kde rozložení odpovědí
respondentů činí 50 % proti 50 %. Celá polovina respondentů nevidí od května 2019
zlepšení situace na Ukrajině, a to ani v případě nového vyjednávání o zmírnění situace či
úplném ukončení války na východě Ukrajiny. Tento výsledek se mi zdál zajímavý, a proto
jsem porovnala výsledky z této otázky s výsledky odpovědí z otázky číslo 24. Původně
jsem totiž předpokládala, že všech 50 % respondentů, kteří v otázce č. 24 vybrali možnost
volby Volodymyra Zelenského, budou v této otázce č. 31 odpovídat kladně. To se ovšem
nestalo, někteří voliči Volodymyra Zelenského jsou toho názoru, že se za dobu od jeho
zvolení situace na Ukrajině nezlepšila. Naopak všech 18 % respondentů, kteří si v otázce
č. 24 vybrali možnost volby Julije Tymošenkové, se v této otázce č. 31 přiklání ke zlepšení
situace na Ukrajině od květnových prezidentských voleb.
Otázka č. 32: Myslíte si, že prezident Volodymyr Zelenskyj může vyřešit otázku
Krymu?
Zjištění
Volodymyru Zelenském v možné snaze navrácení krymského poloostrova zpět Ukrajině
věří celých 36 % respondentů. O opaku je pak přesvědčena nadpoloviční většina 64 %
respondentů. Podle nadpoloviční většiny již není možné, aby se v budoucnu Ruská
federace vzdala poloostrova Krym za žádnou cenu.
Otázka č. 33: Myslíte si, že by mohl být poloostrov Krym znovu Ukrajiny?
Zjištění
Otázku o navrácení poloostrova Krym zpět Ukrajině ukazují výsledky jednoznačně. 91 %
respondentů je přesvědčeno o tom, že krymský poloostrov už se Ukrajině nikdy nevrátí.
Zbylých 9 % je naopak přesvědčených, že možnost navrácení Ukrajině je stále možná.
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Tato otázka navazuje na otázku předchozí číslo 32. Tyto dvě otázky jsou velmi podobné,
v obou případech se jedná o navrácení poloostrova Krym Ukrajině, ale odpovědi se velice
liší. Celkově 27% respondentů změnilo během jedné odpovědi svůj názor a raději se
přiklonilo k tomu, že poloostrov Krym nebude znovu Ukrajiny. Jeden z respondentů uvedl,
že pokud bude ruským prezidentem Vladimir Putin, poloostrov Krym nikdy nebude
Ukrajiny.
Otázka č. 34: Jste pro vstup Ukrajiny do Evropské unie?
Zjištění
Na otázku o případném vstupu Ukrajiny do Evropské unie uvedlo kladnou odpověď pouze
27,3 % ukrajinských respondentů. Celých 72,7 % respondentů je zásadně proti vstupu své
země do Evropské unie. Toto procentní rozdělení odpovědí pro mne bylo celkově velkým
překvapením, neboť jsem předpokládala, že když řada respondentů uváděla, že celá
ukrajinská krize je příčinou odmítnutí Viktora Janukovyče podepsat Ukrajinsko-evropskou
asociační dohodu. Přesně 50 % respondentů by v prezidentské volbě zvolilo Volodymyra
Zelenského, který se netají tím, že chce v co nejbližší možné době připravit Ukrajinu na
vstup do Evropské unie. A především pak protestů Majdan, které byly vyvolané právě
kvůli Ukrajinsko-evropské asociační dohodě, která měla Ukrajinu přiblížit k Evropské unii
a zajistit bezvízový styk. Tento výsledek pro mě byl z těchto důvodů nečekaný. Porovnala
jsem tedy výsledky z otázky číslo 20. Účastnil/la jste se Majdanu 2013?, kdy byl počet
kladných odpovědí 27,3 % s výsledky této otázky. Právě všichni respondenti, kteří se
protestů Majda v roce 2013 účastnili, odpověděli na případný vstup do Evropské unie
záporně.
Při rozhovoru s jedním z respondentů, který se přímo Majdanu účastnil, jsem zjistila, že
tento jev, kdy před šesti lety Ukrajinci protestovali za přiblížení se Evropě a vstup do
Evropské unie a dnes se vstupem nesouhlasí, je dán tím, že všichni tyto Ukrajinci žijí
v České republice, která již je členem Evropské unie. Tyto osoby si mohou na vlastní kůži
„vyzkoušet“ jaké to je být členem Evropské unie, v médiích údajně vidí jen samé
omezování ze stran Evropské unie, a proto svůj názor změnili.
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Otázka č. 35: Byli byste radši, kdyby byla Ukrajina v Evropské unii nebo
spolupracovala s Ruskou federací?
Zjištění
Překvapivě by 77,2 % respondentů bylo raději, kdyby Ukrajina spolupracovala s Ruskou
federací, než aby vstoupila do Evropské unie. Podle některých respondentů je tento počet
odpovědí zapříčiněn tím, že se bojí toho, aby jim Evropská unie nenařizovala různé
směrnice, jak mají obchodovat, jak mohou pěstovat a prodávat zboží. Bojí se toho, že
Evropská unie na celé hospodářství, průmysl a obchod uvalí své směrnice, které změní
způsob toho, jak byla tato odvětví na Ukrajině vedena doposud. Podle většiny ukrajinských
respondentů mají Ukrajinci blíže k Ruské federaci než k Evropské unii. Podle poloviny
respondentů mého dotazníkového šetření má část Ukrajinců v Ruské federaci nějaké
příbuzné, ať už vzdálené či blízké. Proto má Ukrajina k Ruské federaci blíže. 31,8 %
respondentů si však myslí, že když nebude Ukrajina v Evropské unii, ale bude
spolupracovat s Ruskou federací, sníží se ceny za zemní plyn.
Otázka č. 36: Souhlasíte se změnami, které dělá od svého zvolení do funkce
prezidenta Volodymyr Zelenskyj?
Zjištění
Souhlas v této otázce vyjádřilo 68 % respondentů. Proti bylo 32 % respondentů. Proti bylo
shodně stejné procento respondentů, kteří v otázce číslo 24 zvolili možnost volby Petra
Porošenka. Není to však pouze číselná shoda, nýbrž všichni respondenti, kteří by si ve
volbě prezidenta zvolili znovu Petra Porošenka, nesouhlasí se změnami, které současný
prezident Volodymyr Zelenskyj na Ukrajině dělá. Stejní respondenti také v následující
otázce číslo 38. zvolili nesouhlas. Podle mého názoru by tento nesouhlas, s veškerými
změnami Volodymyra Zelenského, mohl být pouze principiálním nesouhlasem. Podle
většiny respondentů změny a kroky, které dělá za své vlády Volodymyr Zelenskyj,
přispívají k lepší situaci na Ukrajině a blížícímu se konci války na východě Ukrajiny.
Pokud bude Volodymyr Zelenskyj i nadále vést Ukrajinu tím samým směrem, jako
doposud, dostane se Ukrajina z nejhoršího a zlepší se zde způsob a situace pro normální
život.
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Otázka č. 37: Která změna je podle Vás nejdůležitější?
Zjištění
Otázku, kterou jsem respondentům položila o nejdůležitější změně, kterou prezident
Volodymyr Zelenskyj zatím udělal, jsem postavila jako otázku otevřenou, a to z důvodu,
abych případným možným výběrem respondenta nijak neovlivnila a jeho názor byl bez
omezené možnosti výběru. V tomto případě byly odpovědi různorodé, nejčastěji, v 64 %
odpovědí bylo shodných, a to zavedení zrušení poslanecké imunity. Podle respondentů se
zrušením poslanecké imunity budou poslanci bát přijímat úplatky a zmírní se tak míra
korupce na Ukrajině. Podle některých respondentů je nejdůležitějším Zelenského krokem
rozpuštění parlamentu a nové parlamentní volby. Podle jednoho z respondentů je
nejdůležitějším krokem jednání na summitu v Paříži ze začátku prosince 2019. Zelenskyj
se snaží zlepšit celkovou situaci Ukrajiny, pozvednout ekonomiku a ukončit válku na
východě Ukrajiny.
Otázka č. 38: Souhlasíte se zrušením poslanecké imunity, které by mělo vejít
v platnost 1. ledna 2020?
Zjištění
Tento krok nově zvolené ukrajinské vlády byl v mém zkoumání pozitivně přijat 68 %
respondentů. Naopak proti je 32 % respondentů, toto je stejná skupina respondentů, která
v otázce číslo 24 zvolila možnost Petra Porošenka. Podle příznivců této změny je to dobrý
krok pro snížení či úplné vymizení korupce ve státní sféře. Tím, že poslanci nebudou mít
takovou ochranu, jakou měli doposud by se mohli méně dopouštět korupčních jednání a
jednání ve svůj vlastní prospěch. Nebylo by také pro situaci na Ukrajině špatné, kdyby
jednání a rozhodování politiků a poslanců, bylo transparentnější a přístupnější pro
„obyčejné“ Ukrajince.
Otázka č. 39: Souhlasíte s udělením zvláštního statusu pro Donbas?
Zjištění
Na tuto otázku vyjádřilo souhlas 64 % respondentů, kteří si myslí, že udělením zvláštního
statusu pro Donbas se ukončí válka na východě Ukrajiny. Nový plán, který Kyjev přijme
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(Steinmeierův plán) by měl umožnit udělení zvláštního statusu pro Donbas a uspořádání
demokratických voleb v oblasti. Na tomto postupu se domluvila takzvaná normandská
skupina na summitu v Paříži na začátku prosince 2019. Naopak 36 % ukrajinských
respondentů je zásadně proti udělení Donbasu zvláštní status, neboť to prý nepokoje
v oblasti nijak nezmírní. Podle respondenta, který mi poskytl více prostoru pro mé otázky,
není v žádném případě dobré, aby měl Donbas zvláštní statut, neboť by mohlo dojít
k tomu, že by časem každý kraj a každá ukrajinská oblast mohla chtít zvláštní status či
autonomii. Když toto bude teď uděleno Donbasu, může s podobným „nápadem přijít“
Zakarpatská Ukrajina a Ukrajina taková, jak ji známe se začne rozpadat na malinkaté
kousíčky.
Otázka č. 40: Co považujete za zásadní současný problém Ukrajiny?
Zjištění
Otázku o nejzásadnějším současném problému Ukrajiny jsem nechala jako otázku
otevřenou, aby respondent mohl napsat svůj názor a nebyl nucen vybírat z předem
zvolených možností. V 68,2 % byla odpověď jednoznačně shodná a to korupce. Korupce
se podle respondentů nevyskytuje pouze v politice, ale také ve zdravotnictví a běžných
podnicích. Dalších 9,1 % respondentů je přesvědčeno, že současným ukrajinským
problémem jsou lidé, ať už se jedná o obyvatele Ukrajiny, tak především pak politiky a
podnikatele, kteří Ukrajinu směřují směrem, který je výhodný pouze pro jejich podnikání.
V tomto případě bych se však přiklonila na stranu toho, že těchto 9,1 % respondentů
v konečném výsledku také považuje za závažný problém Ukrajiny korupci, neboť
ovlivňování politiků a politické situace za pomocí peněz je považováno korupční jednání.
Zbylých 22,7 % respondentů vidí zásadní problém v ekonomické situaci, kdy jsou
v současné době na Ukrajině velmi malé platy, a především pak důchody. Jeden
z respondentů uvedl, že současným největším problémy země je přetrvávající válka na
východě Ukrajiny, která by se ovšem mohla blížit ke svému konci.
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Otázka č. 41: Považujete konflikt v Kerčském průlivu za provokaci ze strany Ruské
federace?
Zjištění
Při vyhodnocování této otázky, jsem předpokládala, že většina respondentům se bude
přiklánět k názoru, že konflikt v Kerčském průlivu byl provokací ze strany Ruské federace,
stejně tak jak byl celý incident označen ukrajinskou vládou. Ovšem 68,2 % respondentů si
myslí, že tento konflikt nebyl provokace ze strany Ruské federace. Zbylých 31,8 %
respondentů si myslí opak. Tento výsledek mě překvapil, neboť jsem očekávala opačný
výsledek. Předpokládala jsem, že si Ukrajinci myslí, že tento akt byl provokací, stejně tak,
jak je celá situace označována ukrajinskými

21

i zahraničními médii22. Na tuto otázku jsem

se zaměřila více než na ostatní, snažila jsem se najít důvod.
Překvapila mě ovšem odpověď respondentů, se kterými jsem vedla rozhovor, kdy mi
respondenti řekli, že celý konflikt v Kerčském průlivu chápou jako nerozvážný krok
ukrajinského námořnictva, který narušil ruské teritorium. Ze dvou rozhovorů mezi mnou a
respondenty vyplynulo, že ukrajinské námořnictvo velice dobře vědělo, že z pokusu
proplout Kerčským průlivem, potažmo pod Kerčským mostem by mohl vzniknout
mezinárodní incident. Petro Porošenko tento incident prý vyprovokoval schválně, aby
v zemi mohl být spuštěn výjimečný stav či stanné právo a tato situace následně ovlivnila
prezidentskou volbu stanovenou na květen 2019.
Z výsledku vyplývá, že 41 % respondentů je přesvědčeno o tom, že Petro Porošenko na
stavu, který na Ukrajině probíhá od konce roku 2013, může profitovat tak, že v zahraničí
vlastní závody vojenského vybavení, které pak Ukrajina nakupuje. Shodně jsem pak od
všech 41 % respondentů slyšela větu „Petro Porošenko vydělává na válce. Sám sobě
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prodává vojenské vybavení“.23 Myšleno tak, že závody vojenského vybavení v jeho
údajném vlastnictví, toto vybavení přeprodávají přes různé firmy Ukrajině.

23

Odpovědi respondentů z dotazníkového šetření. Praha 12. 12. 2019.
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Závěr
Současná krize na Ukrajině, trvající od konce roku 2013, jenž vyústila v anexi Krymu a
válku na východě Ukrajiny, se pravděpodobně blíží ke svému konci. Nový ukrajinský
prezident Volodymyr Zelenskyj dělá úšpěšné kroky k tomu, aby nepokoje na východě
Ukrajiny dospěly ke konci a vztahy s Ruskou federací se jen zlepšovaly.
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala současné krizi na Ukrajině z pohledu Ukrajinců
žijících v České republice. V první části práce, části teoretické, jsem se v první kapitole
věnovala počátkům krize na Ukrajině. Ve druhé a třetí podkapitole Asociační dohoda
s Evropskou unií a Euromajdan se zabývám rozhodnutím vlády a tehdejšího ukrajinského
prezidenta Viktora Janukovyče, nepodepsat Asociační dohodu s Evropskou unií, jež
vyvolalo následné protesty zvané Euromajdan. Následující kapitola Nepokoje na východě
Ukrajiny a následná anexe Krymu se zabývá událostmi, které se děly během února až
března 2014. Poslední kapitolou teoretické části práce je Vývoj krize a současnost. V této
kapitole rozebírám dění na Ukrajině od listopadu 2018 do současnosti, především pak
konflikt v Kerčském průlivu, prezidentské volby v březnu 2019 a následné změny, které
dělal nově zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ve druhé části práce, části praktické, jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu, který
jsem prováděla dotazníkovým šetřením a dvěma doplňujícími rozhovory. Celkem se
dotazníkového šetření účastnilo 22 respondentů, z původně 50 oslovených, jenž byli
vybráni pomocí mnou předem stanovených kritérií věku, délky pobytu v České republice,
místem narození a místem současného pobytu. Respondentům jsem položila celkem
41 otázek.
Bakalářská práce Současná krize na Ukrajině z pohledu Ukrajinců žijících v České
republice měla za cíl odpovědět na dvě výzkumné otázky. První z výzkumných otázek
zněla: Jaký je názor Ukrajinců, žijících v České republice na dění v jejich rodné zemi
v posledních letech. Druhá výzkumná otázka zněla: Jaký je rozdíl mezi pohledem
Ukrajince, žijícího zde ještě před krizí na Ukrajině, a jak se tento pohled liší od názoru
Ukrajince, který do České republiky přišel během současné ukrajinské krize. Odpověď na
tyto výzkumné otázky jsem dostala pomocí dotazníkového šetření a dvou rozhovorů
s respondenty.
Odpověď na první z výzkumných otázek není jednoduchá, neboť jsem během
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vyhodnocování dotazníkového šetření a porovnání odpovědí různých otázek zjistila, že
velmi často dochází k tomu, že si respondenti v odpovědích protiřečí. Jednalo se především
o otázky týkající se počátku krize na Ukrajině a následného Euromajdanu v porovnání
s otázkami, ve kterých jsem se respondentů ptala na současný stav na Ukrajině. Právě
z těchto porovnání několika otázek jsem zjistila, že pobyt Ukrajinců mimo jejich rodnou
zem, jim dal možnost na celou krizi na Ukrajině pohlížet s odstupem, a proto se jejich
názor a odpovědi v dotazníku tak výrazně rozcházejí. Jako příklad mohu uvést, že
Ukrajinec, který v dotazníku uvedl, jako příčinu Euromajdanu to, že chtěl, aby Ukrajina
byla blíže Evropě a Evropské unii, o několik otázek dále odpověděl, že nesouhlasí s tím,
aby se Ukrajina stala součástí Evropské unie. Takovýto rozkol odpovědí se v dotazníku
vyskytoval velice často.
Dalším neočekávaným jevem pro mne bylo, že většina odpovědí v dotazníku byla spíše
kladně orientovaní na Ruskou federaci, než-li na Evropu. Z dotazníkového šetřený
vyplynulo, že Ukrajinci, kteří žijí v České republice vidí jako příčinu krize na Ukrajině
vedení země, parlament, ukrajinského prezidenta a především korupci. Podle většiny
respondentů krize na Ukrajině i válka na východě Ukrajiny jsou pouze zapříčiněním vlády
prezidenta Viktora Janukovyče a následně prezidenta Petra Porošenka, jež nezajímala
Ukrajina jako stát, ale pouze jejich vlastní obohacení. Z odpovědí respondentů vyplynulo,
že konec současné krize na Ukrajině, války na východě Ukrajiny a zlepšení vztahů
s Ruskou federací vidí v nově zvoleném ukrajinském prezidentovi Volodymyru
Zenenskym. Jeho pohled a nové nápady Ukrajinu, podle většiny respondentů, přivedou ke
konci krize a celkovému zlepšení situace na Ukrajině.
Z výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů s respondenty jsem zjistila, že názory
Ukrajinců, kteří přišli do České republiky před krizí na Ukrajině a v průběhu krize se nijak
neliší. Původně jsem předpokládala, že názor Ukrajinců, kteří na Ukrajině žili během krize,
účastnili se protestů Euromajdan a na vlastní kůži zažili atmosféru začínající krize, budou
mít vyhraněný názor na celou situaci. Na rozdíl od Ukrajinců, kteří do České republiky
přišli před krizí na Ukrajině, u kterých jsem předpokládala, že jejich názor na celou situaci
bude spíše z pohledu pozorovatele, než-li přímého účastníka či člověka, kterého se situace
osobně týkala. Obě tyto skupiny se na celou situaci dívají s odstupem a mezi jejich názory
není rozdíl.
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Summary
In this bachelor thesis I deal with The current crisis in Ukraine and view of the Ukrainians
living in Czech Republic. The first part focused on theoretical explanation of events in
Ukraine. In the second part I evaluated questionnaire survey. The aim of this thesis was
examine the opinion of the Ukrainians living outside their homeland, to the current events
in Ukraine and find out how this opinions differ from group, which to the Czech Republic
came after 2013. Answer to the first research question: From the results of the
questionnaire survey showed, that there is no difference between the two groups. Answer
to the second research question: The questionnaire survey shows that the current crisis in
Ukraine was caused by government of the president Viktor Yanukovich and later by
president Petro Poroshenko. Viktor Yanukovich and Petro Poroshenko were only
interested in their personal financial benefit, according to the Ukrainians.
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Příloha č. 1.

Dotazník k bakalářské práci
Vážení respondenti,
jsem studentkou 3. ročníku fakulty Sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Tématem
mé bakalářské práce je „Současná krize na Ukrajině z pohledu Ukrajinců žijících v České
republice“. Žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní a slouží
pouze pro mé studijní účely na této práci.
Předem děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplněním tohoto dotazníku.
Tereza Palová

1. Pohlaví /Стать
a) muž / чоловік
b) žena / жінка
2. Váš věk / Ваш вік
……………………………………………………………………………………………………
…..
3. Vzdělání / Освіта
a) Základní / Початкова школа
b) Technická škola/Технікум
c) Vysokoškolské / Університет
4. Bydliště na Ukrajině? / Ваше проживання в Україні?
a) město / місто
b) vesnice / село
5. Z jakého města Ukrajiny pocházíte? / З якого міста України ви родом?
……………………………………………………………………………………………………
…..
6. Jak dlouho žijete v České republice? / Як довго ви живете в Чехії?
……………………………………………………………………………………………………
…..
7. Přišel jste do České republiky za účelem práce? / Ви приїхали на роботу до
Чехії?
a) ano / так
b) ne / ні
8. Byla důvodem Vašeho odchodu z Ukrajiny krize? / Чи був ваш від’їзд з України
кризовим?
a) ano / так
b) ne / ні
9. Žijete v České republice sám/sama nebo s rodinou? / Ви живете в Чехії один
або зі своєю родиною?
a) sám/sama / поодинці
b) s rodinou / з родиною
10. Máte rodinu na Ukrajině? / У вас є родина в Україні?
a) ano / так
b) ne / ні
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11. Byl/a jste před současnou Ukrajinskou krizí v České republice? / Ви були в
Чехії до нинішньої української кризи?
a) ano / так
b) ne / ні
12. Přemýšlel/a jste před Ukrajinskou krizí o pobytu v České republice? / Чи
думали ви, щоб залишитися в Чехії до української кризи?
a) ano / так
b) ne / ні
13. Plánujete se vrátit zpět na Ukrajinu? / Ви плануєте повернутися в Україну?
a) ano / так
b) ne / ні
14. Pokud ano, kdy? / Якщо так, коли?
……………………………………………………………………………………………………
…..
15. V jakém roce začala Ukrajinská krize? / У якому році українська криза?
……………………………………………………………………………………………………
…..
16. Kde byl na počátku Ukrajinské krize Váš „domov“? / Де був ваш "дім" на
початку української кризи?
a) Ukrajina / Україна
b) Česká republika / Чехія
c) jiné / інші
17. Co je podle Vás začátkem Ukrajinské krize? / Як ви вважаєте, що є початок
української кризи?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
18. Je příčinou současné krize na Ukrajině vláda Petra Porošenka? / Чи уряд Петра
Порошенка причиною нинішньої кризи в Україні?
a) ano / так
b) ne / ні
19. Sledujete pravidelně zprávy týkající se situace na Ukrajině? / Ви регулярно
стежите за новинами про ситуацію в Україні?
a) ano / так
b) ne / ні
20. Účastnil/la jste se Majdanu 2013? / Ви відвідували Майдан 2013?
a) ano / так
b) ne / ні
21. Byl podle Vás, hlavním důvodem Ukrajinské krize to, když Viktor Janukovyč
odmítl podepsat Ukrajinsko-evropskou asociační dohodu? / На вашу думку, чи
була основна причина української кризи, коли Віктор Федорович Янукович
відмовився підписувати Українсько-європейську угоду про асоціацію?
a) ano / так
b) ne / ні
22. Myslíte si, že Minské dohody I. a II. nějak zásadně pomohly zlepšit situaci na
Ukrajině během nepokojů? / Чи вважаєте ви, що Мінські угоди І. та II. якось
допомогли значно покращити ситуацію в Україні під час заворушень?
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……
23. Myslíte si, že sankce uvalené na Ruskou federaci k něčemu přispěly Ukrajině? /
Ви вважаєте, санкції, введені проти Російської Федерації, сприяли Україні?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……
24. Koho byste si raději vybral/a v prezidentských volbách Tymoshenková x
Zelenskyj x Poroshenko? / Кого ви б краще обрали на президентських
виборах Тимошенко x Зеленський Порошенко?
a) Julija Tymošenková / Юлія Володимирівна Тимошенко
b) Volodymyr Zelenskyj / Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський
c) Petro Porošenko / Петро Олексійович Порошенко
25. Myslíte si, že by se Volodymyr Zelenskyj mohl „stát druhý Porošenko nebo
Janukovyč“? / Ви вважаєте, що Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський міг
би "стати другим Порошенком чи Януковичем"?
a) ano / так
b) ne / ні
26. Proč ano, ne? / Чому ти так вважаєш? Чому ти так не вважаєш?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……
27. Zlepšila se podle Vás korupce na Ukrajině od prezidentských voleb 2019? / На
вашу думку, чи зменшилось корупція Україні після виборів 2019 року?
a) ano / так
b) ne / ні
28. Vidíte ve Volodymyru Zelenskym možné zlepšení situace? / Чи бачите ви у
Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський можливе покращення ситуації?
a) ano / так
b) ne / ні
29. Vidíte ve Volodymyru Zelenskym zlepšení vztahů s Ruskou federací? / Чи
бачите ви у Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський покращення відносин з
Російською Федерацією?
a) ano / так
b) ne / ні
30. V jakém čase vidíte zlepšení vztahů s Ruskou federací? / У який час ви бачите
покращення відносин з Російською Федерацією?
……………………………………………………………………………………………………
…
31. Vidíte zlepšení současné situace na Ukrajině po prezidentských volbách 2019? /
Чи бачите ви покращення, що склалася Україні після президентських
виборів 2019 року?
a) ano / так
b) ne / ні
32. Myslíte si, že prezident Volodymyr Zelenskyj může vyřešit otázku Krymu? / Ви
думаєте, що президент Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський може
вирішити питання про Крим?
a) ano / так
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b) ne / ні
33. Myslíte si, že by mohl být poloostrov Krym znovu Ukrajiny? / Ви вважаєте, що
півострів Крим знову може стати Україною?
a) ano / так
b) ne / ні
34. Jste pro vstup Ukrajiny do Evropské unie? / Ви виступаєте за вступ України
до Європейського Союзу?
a) ano / так
b) ne / ні
35. Byli byste radši, kdyby byla Ukrajina v Evropské unii nebo spolupracovala
s Ruskou federací? / Ви б хотіли, Україна була в Європейському Союзі чи
співпрацювала з Російською Федерацією?
a) Evropská unie / Європейський Союз
b) Ruská federace / Російська Федерація
36. Souhlasíte se změnami, které dělá od svého zvolení do funkce prezidenta
Volodymyr Zelenskyj? / Чи згодні ви з змінами, які вніс Володи́мир
Олекса́ндрович Зеле́нський після обрання на посаду президент?
a) ano / так
b) ne / ні
37. Která změna je podle Vás nejdůležitější? / Яка зміна, на вашу думку, є
найбільш важливою?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........
38. Souhlasíte se zrušením poslanecké imunity, které by mělo vejít v platnost
1. ledna 2020? / Чи згодні ви з зняттям депутатської недоторканності, яка
має набути чинності 1 січня 2020 року?
a) ano / так
b) ne / ні
39. Souhlasíte s udělením zvláštního statusu pro Donbas? / Чи згодні ви надати
спеціальний статус Донбасу?
a) ano / так
b) ne / ні
40. Co považujete za zásadní současný problém Ukrajiny? / Що ви вважаєте
основною проблемою України?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…….
41. Považujete konflikt v Kerčském průlivu za provokaci ze strany Ruské federace?
/ Чи вважаєте ви конфлікт у Керченській протоці провокацією з боку
Російської Федерації?
a) ano / так
b) ne / ні
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