
Univerzita Karlova v Praze 

Diplomová práce 

2018 Bc. Jevgenij Lazutkin 



Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta sociálních věd 
Katedra veřejné a sociální politiky 

Problémy implementace integrační 
politiky ve vztahu k migrantům 

prostřednictvím nestátních neziskových 
organizací na území hlavního města 

Prahy 

Vypracoval: Bc. Jevgenij Lazutkin 
Vedoucí práce:Mgr. Karolína Dobiášova 



 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen 
uvedené prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.
  

V Praze dne 20 července 2018 Bc. Jevgenij Lazutkin 



 

 

Abstrakt 

Tato práce je věnována roli nestátních neziskových organizací při implementaci 

integrační politiky ve vztahu k migrantům na území hlavního města Prahy. 

Integrační politikou se rozumí jak integrační politika České republiky, tak i vlastní 

integrační politika hlavního města, vyjádřená v pražské integrační koncepci. Cílem 

práce je zjistit, jakou úlohu hrají nestátní neziskové organizace při procesu 

implementace této politiky, jejich postavení mezi ostatními aktéry integrační 

politiky. Především je ale práce zaměřena na fenomén implementačního deficitu, 

vznikajícího při implementaci politik. V teoretické části je uveden popis migrační a 

integrační politiky České republiky, pražské integrační politiky a teoretická 

východiska, na kterých je práce postavena. Práce je založena na údajích získaných 

bezprostředně z interview s vybranými zástupci neziskových organizací a také na 

sekundárních zdrojích o tvorbě a realizaci integrační politiky. Práce je vytvořena 

formou případové studie a zkoumá zaprvé to, jaký vhodný model se dá použít pro 

popis procesu implementace integrační politiky prostřednictvím nestátních 

neziskových organizací, a zadruhé to, jestli při tomto procesu vzniká 

implementační deficit. Závěrem práce je shrnutí poznatků z výzkumu, jejich 

kategorizace a další zjištěné detaily o tom, co dle představitelů neziskového 

sektoru, působícího v daném oboru, se dá považovat za implementační deficit. 

Abstract 

This work discusses the role of non-government non-profit organisations in 

implementation of the integration policy in relation to migrants within the 

territory of the Capital City of Prague. The integration policy means both the 

integration policy of the Czech Republic and also the actual integration policy of 

the Capital City of Prague expressed in the Prague integration concept. The 

purpose of this work is to find out what role non-government non-profit 

organisations play during the process of implementation of this policy, their 

standing among other parties involved in the integration policy, and it also 

primarily focuses on the phenomenon of the implementation deficit arising during 

implementation of policies. The theoretical section describes Czech migration and 



 

 

integration policies, the Prague integration policy and the theoretical starting 

points on which this work is based. The work is based on data acquired directly 

from interviews with selected representatives of non-profit organisations and also 

on secondary sources about formation and realisation of integration policies. The 

work is created in the form of a case study and initially investigates which suitable 

model can be used to describe the process of implementation of integration 

policies by means of non-government non-profit organisations, and also whether 

an implementation deficit originates during this process. The conclusion of this 

work summarises the research findings, describes their categorisation and 

additional established details about what can be considered an implementation 

deficit in the opinion of representatives of the non-profit sector active in the 

specific field. 
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1 Úvod 

Česká republika vždy byla místem, kam přijíždějí cizinci z nejrůznějších koutů 

světa. Zájem o jejich osudy ze strany veřejnosti, médií, ze strany výzkumníků, 

politiků a zaměstnavatelů nikdy ale nebyl tak veliký, jako je tomu dnes. Je tomu tak 

i kvůli tomu, že počet cizinců dlouhodobě pobývajících na území Česka se za 

poslední dvě desetiletí výrazně zvýšil. Například ještě v roce 1995 pobývalo na 

území ČR legálně přibližně 160 tisíc cizích státních příslušníků, v roce 2008 jejich 

počet dosáhl už 440 tisíc. Je možné bez pochyby tvrdit, že Česká republika se stala 

cílovou zemí migrace. I když v porovnání s ostatními státy Evropy je podíl cizinců v 

ČR stále nízký, je to pořád výzva, která je spojená s nároky na udržení integrity 

společnosti [Rákoczyová, Trbola, Hofírek 2009: 13]. Veřejnost trápí různé otázky 

spojené s pobytem přistěhovalců, a to jak možnost nárůstu sociálních a 

bezpečnostních rizik, tak i starost o jejich nevyhovující životní podmínky. Česká 

republika je cílovou destinací pro migranty především z méně ekonomicky 

vyspělých zemí. Především jde o občany z Ukrajiny, kterých bylo ke konci roku 

2012 téměř 112 tisíc, a Vietnamu, kterých bylo ve stejné době 57 tisíc [ČSÚ: 

online]. Občané těchto dvou zemí tvoří až dvě pětiny z celkového počtu 436 tisíc 

migrantů a právě přistěhovalců z těchto zemí přibylo vůbec nejvíce [Rákoczyová, 

Trbola, Hofírek 2009: 13]. Z hlediska druhu pobytu má přibližně 40 procent 

migrantů trvalý pobyt v ČR, zbylých 60 procent má pobyt dlouhodobý nad 90 dnů. 

Co se týká cíle pobytu, jedná se především o pracovní migraci. Takových migrantů 

je z celkového počtu 75 procent, zbývající část tvoří nejčastěji jejich příbuzní, kteří 

sem přišli za účelem sloučení rodiny. Další významnou kategorií jsou zahraniční 

studenti, kterých bylo například v roce 2007 okolo 25 tisíc. Z hlediska země 

původu tvoří dvě třetiny z celkového počtu cizinců občané takzvaných třetích zemí, 

tedy zemí mimo Evropskou unii a Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko 

[Středisko vzdělávání ve zdravotní péči o občany z třetích zemí 2014: online]. 

Kromě již zmíněných občanů Ukrajiny a Vietnamu jde nejčastěji o občany bývalého 

Sovětského svazu, například z Ruska (téměř 33 tisíc ke konci roku 2012) [ČSÚ 

2014: online]. Zbývající třetinu tvoří nejčastěji občané EU, nejpočetnější je skupina 

občanů Slovenska (85 tisíc), dále občanů Polska (19 tisíc) a Německa (17 tisíc) 
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[ČSÚ 2014: online]. Tyto poměry jsou podle statistik dlouhodobě stabilní 

[Středisko vzdělávání ve zdravotní péči o občany z třetích zemí 2014: online]. S 

nárůstem počtu cizinců se stává aktuální otázka jejich integrace do většinové 

společnosti, jejich schopnost se orientovat v novém prostředí, znalost jazyka, 

zákonů a základních hodnot přijímající společnosti. Úspěšná integrace je dobrým 

předpokladem pro rozvinutí pozitivního potenciálu migračního procesu. V 

ideálním případě může být migrace přínosná jak pro samotného migranta, tak i 

pro hostitelskou společnost, a dokonce i zemi jeho původu [Rákoczyová, Trbola, 

Hofírek 2009: 14]. 

V České republice je integrace cizinců upravena národní koncepcí, přijatou již v 

roce 2000 usnesením vlády a od té doby několikrát aktualizovanou. Koordinační 

role realizace koncepce integrace byla po aktualizaci přenesena z Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR na Ministerstvo vnitra. Základní cílovou skupinou 

integrace cizinců jsou občané třetích zemí, legálně pobývající na území České 

republiky, kteří nejsou žadateli nebo poživateli mezinárodní ochrany [Ministerstvo 

vnitra ČR 2014: online]. Ve výjimečných situacích mohou být cílovou skupinou i 

občané Evropské unie. Integrací azylantů se zabývá Státní integrační program. 

Integrační politika je vnímána jako nedílná součást legální migrační politiky. 

Reaguje na vývoj migrace a je zaměřena nejen na podporu začleněni cizinců do 

společnosti, ale i na problémy migračních komunit a jejich vztahy s většinovou 

společností. Integrační politika se také zabývá předcházením vytváření 

izolovaných imigračních komunit a sociálního vyloučení cizinců [Ministerstvo 

vnitra ČR 2014: online]. Národní koncepce definuje 4 hlavní priority integrace 

migrantů: 

1) znalost českého jazyka migrantů (zaměřeno na děti i dospělé migranty), 

2) ekonomická a sociální soběstačnost, 

3) orientace migranta ve společnosti – informovanost migrantů, 

4) vzájemné vztahy migrantů a majoritní společnosti [Koncepce hl. m. Prahy 

pro oblast integrace cizinců 2014: 9]. 

Proces integrace se uskutečňuje především v místech usídlení a pracovní aktivity 

migrantů, tedy na úrovni lokální a regionální. Pro efektivní fungování integrace je 
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nezbytné zapojení lokální úrovně do tvorby a realizace politiky, například obce a 

kraje poskytují zpětnou vazbu ústředním orgánům státní správy o fungování 

integrační politiky, o postavení cizinců na daném území a o možných problémech, 

vzniklých během integračního procesu. Snaha Ministerstva vnitra přenést opatření 

k integraci na regionální úroveň se projevuje v podpoře zřizování regionálních 

Center na podporu integrace cizinců z třetích zemí. Tato centra plní funkci 

informačního střediska a nástroje pro realizaci a nastavení integrační politiky v 

krajích. Jejich cílem je zajištění poradenství, kurzů a jiné preventivní činnosti, 

monitoring situace v provázanosti s kraji [Ministerstvo vnitra ČR 2014: online]. Na 

území Prahy je zřízeno Integrační centrum Praha, což je nezisková organizace, jejíž 

vznik byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy dne  

4. 11. 2011. Vznik tohoto centra vychází z vládního dokumentu „Koncepce 

integrace cizinců“, definujícího hlavní cíle integrační politiky. Zřizovatelem 

Integračního centra je Magistrát hl. m. Prahy. Tento projekt se realizuje od prvního 

dubna 2012 a je financován jak z rozpočtu hlavního města, tak z Evropského fondu 

pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Na realizaci projektu Integračního 

centra Praha se podílí partnerské neziskové organizace, které pracují s cizinci už 

dlouhou dobu a dosahují v této oblasti dobrých výsledků. Mezi tyto organizace 

patří Poradna pro integrace, o.s., InBaze Berkat, o.s., Sdružení pro integraci a 

migraci, o.s, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s. Tyto partnerské neziskové 

organizace zajišťují poskytování odborného sociálního a právního poradenství a 

pracují i s celými rodinami migrantů[Integrační centrum Praha: online]. 

Nezastupitelnou úlohu v integrační politice hrají také jiné nestátní neziskové 

organizace. Jejich vznik, rozvoj a činnost jsou podporovány v rámci již zmíněné 

Koncepce integrace cizinců. Koncepce také podporuje vytvoření podmínek pro 

účast neziskových organizací při integraci cizinců. Činnost těchto organizací je 

finančně podporována ze státního rozpočtu, z Evropského fondu pro integraci 

státních příslušníků třetích zemí a z dalších fondů Evropské unie [Ministerstvo 

vnitra ČR 2014: online]. 

Ve své práci se chci zabývat implementací integrační politiky prostřednictvím NNO 

na území Prahy. 
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Cílem výzkumu je popis implementace integrační politiky prostřednictvím 

nestátních neziskových organizací, poskytujících poradenské a integrační služby 

pro cizince na území. Popis chci uskutečnit formou explanační případové studie, 

což je studie zaměřená na vysvětlení nějakého jevu pomocí nejvhodnějšího modelu 

[Yin 2009: 3]. Dalším cílem bude zjištění existence implementačního deficitu, již 

budu zkoumat provedením kvalitativního výzkumu. Jeho prostřednictvím budu 

zjišťovat, jestli během implementace nedochází k jevům odpovídajícím existenci 

implementačního deficitu. Kvalitativní výzkum si neklade za cíl zobecnění 

získaných poznatků, ale zjištění souvislostí určitého jevu, jejichž rozsah se pak 

ověřuje výzkumem kvantitativním [Veselý, Nekola 2007: 150]. Prostřednictvím 

kvalitativního výzkumu budu tedy zjišťovat, jaké zkušenosti s implementací 

integrační politiky mají pracovníci nestátních neziskových organizací, 

zodpovědných za průběh implementace na své úrovni. Výzkum se chystám provést 

formou strukturovaných rozhovorů, vedených podle předem sestaveného 

dotazníku. 

Ve své práci budu také používat sekundární zdroje, například dokumenty o 

procesu realizace integrační politiky na území Prahy. 
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2 Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy 
• Prvním cílem práce je zjistit, jakým způsobem probíhá implementace 

integrační politiky prostřednictvím nestátních neziskových organizací na 

území Prahy. 

• Druhým cílem bude nalezení implementačního deficitu při implementaci 

integrační politiky prostřednictvím nestátních neziskových organizací na 

území Prahy. 

2.1 Výzkumné otázky 

• Jak probíhá implementace integrační politiky prostřednictvím nestátních 

neziskových organizací na území Prahy? 

• Jakému teoretickému modelu implementace odpovídá implementace 

integrační politiky prostřednictvím NNO na území Prahy? 

• Existuje implementační deficit při implementaci integrační politiky 

prostřednictvím NNO na území Prahy? Pokud ano, jaké jsou jeho příčiny? 

2.2 Hypotézy 

1. Implementace integrační politiky prostřednictvím NNO na území Prahy 

odpovídá bottom-up modelu implementace. 

2. Při implementaci integrační politiky prostřednictvím NNO na území Prahy 

vzniká implementační deficit. 
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3 Teoretická část 
V této části práce bych chtěl uvest základní poznatky ke zkoumanému tématu a 

vysvětlil teoretické podklady práce. 

3.1 Teorie implementace a implementační deficit 

Jelikož se ve své práci zabývám procesem implementace politiky, považuji za nutné 

se v teoretické části dotknout tohoto tématu a tvorby veřejné politiky obecně. 

Teoretické výklady procesu tvorby a realizace veřejné politiky se dají rozdělit do 

tří nezávislých, ale navzájem se doplňujících přístupů, a to: 

1) veřejná politika jako politický cyklus; 

2) veřejná politika jako interakce aktérů, generujících agendy uvnitř i vně 

arén; 

3) veřejná politika utváření polem institucionalizovaných sítí [Potůček 2005: 

34] 

Nejlépe odpovídá zaměření mojí práce právě první přístup, vysvětlující veřejnou 

politiku z hlediska politického cyklu. Právě tento přístup zohledňuje proces 

implementace politiky, proto jej budu ve svojí práci využívat. 

Ve své práci se zaměřím na implementaci integrační politiky České republiky, 

konkrétně na území hlavního města Prahy. Proto využiji teoretické modely 

implementace veřejných politik. Také budu používat teorii implementačního 

deficitu. Z českých slov je pojmu implementace nejbližší slovo „uskutečňování“. 

Martin Potůček implementaci definuje takto: „…máme tím na mysli vše, co nějakým 

způsobem souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány ve fázi koncipování 

dané politiky, a to včetně výběru způsobů, prostředků, resp. nástrojů jejich 

realizace.“ Byly navrženy celkem čtyři modely implementace [Potůček 2005: 41–

42]: 

1) Autoritativní model (top-down), který je charakterizován takovými nástroji, 

jako jsou direktivní řízení, plánování, kontrola, hierarchie a odpovědnost. 

Top-down model vnímá proces implementace z hierarchického hlediska jako 

administrativní naplňování politických rozhodnutí tvořených decison-makery, 
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které se nacházejí na hierarchické špičce, v centrální vládě a jsou vysílány dolů na 

dolní úrovně hierarchie, kde je implementace uskutečněna prostřednictvím 

byrokracie. Z tohoto hlediska je pro vysvětlení procesu implementace důležité 

vědět: zaprvé, jak jasně a adekvátně jsou stanoveny cíle a významy politik, zadruhé 

dostupné zdroje pro uskutečnění politiky, zatřetí – jakým způsobem jsou 

předávána nařízení a probíhá kontrola nad procesem implementace. Nedostatkem 

tohoto modelu je to, že příliš akcentuje pozornost na schopnosti centrálních tvůrců 

politiky kontrolovat procesy implementace, naopak v implementaci nevnímá roli 

nižších úrovní politické hierarchie ani cílové skupiny [Ferraro 2005: 8-9]. 

Top-down přístup předpokládá splnění cílů, definovaných na nejvyšší úrovni 

vládnutí. Ze začátku centrální vláda rozhoduje o nějaké politice, čímž vytváří Policy 

design. Ten zahrnuje definici cílů a procedur pro jejich dosažení. Dále tento přístup 

zkoumá, co se následně odehrává na nižších úrovních implementačního procesu: 

a) jak korespondují aktivity implementujícího úředníka/úředníků a jiných 

aktérů včetně cílových skupin s tím, jak jsou definovány procedury v 

centrálním záměru; 

b) míru dosažení cílů v čase – testuje konzistentnost výsledků s původními cíli; 

c) jaké faktory ovlivnily výsledky a důsledky politiky; 

d) jak se přeformulovala původní politika v průběhu času a jestli byl korigován 

původní záměr [Petříková 2011: 20] 

Také v případě top-down přístupu vybrali autoři Mazmanian a Sabatieršest 

nezbytných podmínek pro úspěšnou implementaci. To jsou: 

a) jasné a konzistentní cíle, 

b) teoretická formulace, 

c) hierarchická strukturace, 

d) dostatečné manažerské dovednosti úředníků, 

e) podpora skupin a zákonodárců, 

f) neexistence protichůdných politik a stabilní sociálně-ekonomické podmínky 

[Petříková 2011: 20]. 
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2) Participativní model (bottom-up), který sází na spontánnost, učení, 

adaptaci, vyjednávání, spolupráci, důvěru a jiné nepřímé nástroje. 

Bottom-up přístup, který vznikl na konci sedmdesátých let minulého století, vnímá 

důležitost nižších úrovní politické hierarchie. Nezaměřuje se na kontrolu ze strany 

centrálních tvůrců politiky a jejich moci, ale na vyjednávání a konsensus mezi 

tvůrci politik a jejich uplatniteli a také na mechanizmy participace. Při tomto 

přístupu je implementace vnímána jako otevřený a dynamický proces, kde jsou 

dolní úrovně politické hierarchie a cílové skupiny politik vnímané jako důležité 

součásti procesu implementace. Nedostatkem tohoto přístupu je naopak to, že 

klade přílišný důraz na rozhodování na nižších úrovních a nebere v úvahu politické 

rámce, nastavené tvůrci politik [Ferraro 2005: 8-9]. 

Pro analýzu bottom-up modelu se používá takzvaná metodologie sítí. Při analýze je 

identifikována síť aktérů, operujících v různých lokálních prostorech, a také jsou 

zjišťovány jejich cíle, strategie, aktivity a kontakty [Petříková 2011: 22]. 

3) Model koalic aktérů, který vychází z předpokladu plurality aktérů, kteří se 

účastní uskutečňování dané politiky, mezi sebou komunikují, vyjednávají, 

uzavírají kompromisy, ale také sdílejí určitý soubor hodnot a prosazují 

společné cíle. 

4) Model nikdy nekončícího procesu učení, při kterém realizátoři politiky 

postupně optimalizují strukturu cílů a soubor realizačních technik. Často 

k tomu využívají metodu pokusu a omylu nebo metodu prosté nápodoby. 

Snaží se tak dospět k optimálnímu řešení. Podle Pressmana a Wildavsky je 

proces implementace evolucí, protože dochází k redefinicím cílů, změnám 

nástrojů a k přežívání mnohých jiných nástrojů a cílů [Potůček 2005: 41–

42]. 

Implementační deficit se dá formulovat jako nepoměr mezi energií, která byla 

skutečně vydána na realizaci dané politiky, a energií, kterou by bylo potřeba 

investovat, aby se podařilo dosáhnout vytčených cílů [Potůček 2005: 44]. 

Implementační deficit je možné stanovit tak, že se podíváme, jestli je splněna 

alespoň jedna z těchto podmínek: 
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1) Splnění cíle trvalo déle; 

2) Splnilo se méně cílů; 

3) Splnění cílů stálo více peněz [Pavlík 2009: 44]. 

V případě bottom-up přístupu bude implementační deficit vznikat prakticky 

nevyhnutelně. Tento přístup zdůrazňuje úlohu aktérů především na té nejnižší 

úrovni, takzvané „street-level bureacracy“. Protože v tomto případě existuje vlastní 

motivace, která ovlivňuje naplňování stanovených centrem cílů, vzniká centrem 

vnímaný implementační deficit. Ten ale nemusí být takto vnímán na úrovni „street-

level“. Z pohledu jednotlivých aktérů je v tomto případě deficitem taková situace, 

kdy nejsou uspokojeny jejich zájmy. Také v tomto případě se dá za deficit 

považovat situace, kdy realizace politiky více prohloubila neuspokojení 

jednotlivých aktérů, nebo kdy byl generován další problém vyžadující korekci 

politiky [Pavlík 2009: 47]. 

3.2 Integrace 

Ve své práci používám i pojem „integrace". Jedna její definice zní takto: „procesy, 

jimiž jsou jednotlivci a skupiny přistěhovalců včleňováni do různých sociálních arén a 

segmentů nové hostitelské společnosti. Integrace je obousměrný proces, v němž 

přistěhovalci i hostitelská společnost nabývají nových rysů v důsledku vzájemné 

interakce“ [Nebřenská 2013: 17]. 

Některá odborná literatura rozlišuje čtyři dimenze sociální integrace cizinců, a to: 

• strukturální, kterou se rozumí práva a přístup k institucím. Tato dimenze 

také zahrnuje začlenění migranta v ekonomické oblasti, například na trhu 

práce; 

• kulturní dimenze, která představuje přijetí znalostí a hodnot většinové 

společnosti. Tento proces je také nazýván pojmem akulturace. Dimenze 

zahrnuje například i znalost jazyka a informovanost o životě ve společnosti; 

• interaktivní dimenze, která zahrnuje takzvané primární vztahy, které jsou 

základem sociálního kapitálu, jímž se rozumí kontakty, jež lze dle potřeby 

využívat. Cizinci mohou vytvářet tento kapitál jak uvnitř své komunity, tak i 

v rámci většinové společnosti. Pokud ale je kapitál vytvářen více v rámci 
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komunity, může to negativně ovlivnit průběh integrace do společnosti; 

• identifikační dimenze neboli emocionálně-psychologický počet 

sounáležitosti s většinovou společností. Nejvýraznějším projevem této 

dimenze může být například pocit hrdosti za přijímající společnost nebo 

přijímající stát [Nebřenská 2013: 18]. 

3.3 Občanský sektor a jeho role v integrační politice 

V této kapitole bych se chtěl věnovat vysvětlení občanského sektoru a jeho role 

v integrační politice. 

3.3.1 Teorie občanského sektoru 

Občanský sektor je jedním ze tří politickoekonomických regulátorů, který 

v demokratických společnostech s tržní ekonomikou ovlivňuje činnost organizací a 

jednotlivců. Dalšími regulátory jsou trh a veřejná správa. Postavení občanského 

sektoru je zvláštní mezi sektory veřejným a soukromým. Motivací práce tohoto 

sektoru není zisk,ale uspokojení potřeb určité komunity, čímž se podobá 

veřejnému sektoru, na druhou stranu nepodléhá státní moci,  proto se dá z tohoto 

hlediska zařadit do soukromého sektoru [Potůček 2005 v Karadžosová 2012: 37-

39]. 

Dle definice sociologa Lestera M. Salamona tvoří neziskový sektor organizace 

s následujícími pěti atributy: 

1) Jsou to institucionalizované organizace, což se vyjadřuje buď formálním 

statusem, nebo jiným způsobem uspořádání chodu organizace. 

2) Mají soukromý charakter, což znamená, že jsou oddělené od státní správy. 

Mohou ale být podporovány státem. 

3) Organizace občanského sektoru nerozdělují zisk mezi vlastníky nebo 

vedení. Zisk se používá na podporu další činnosti organizace. 

4) Jsou to organizace samosprávné a autonomní, nemají žádné vnější vedení. 

Činnost těchto organizací je založena na prvku dobrovolnosti, což znamená, že jsou 

tvořeny na základě dobrovolného sdružování občanů, sdílejících stejné hodnoty 
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a podílejících se na dosažení společných cílů [Potůček 2005 v Karadžosová 2012: 

39]. 

Vznik neziskových organizací je vysvětlován několika teoriemi, které se dají 

rozdělit do šesti kategorií. 

První je teorie heterogenity neboli teorie selhání trhu nebo státu. Předpokladem 

této teorie je, že svobodný trh nemůže pro občany zabezpečit v potřebné míře 

veřejné statky, tedy zboží a služby, které mají být dostupné pro všechny občany 

bez rozdílu jejich schopnosti za ně zaplatit. Stát také nemůže zaručit přístupnost 

takových statků, bylo by potřeba shody většiny občanů na tom, jaký statek je 

potřeba produkovat. Kvůli této heterogenitě společnosti a selhání trhu a státu 

v zabezpečování veřejnými statky vznikají jako reakce různá občanská sdružení. 

Druhou teorií je teorie přídavného faktoru, která vznik neziskových organizací 

považuje za důsledek aktivity takzvaných „sociálních podnikatelů“, kteří mají 

motivaci vytvářet občanská sdružení pro saturaci problémů občanů [Frič, Goulli 

2001: 76-79]. 

Teorie smluvního selhání vysvětluje vznik neziskových organizací smluvním 

selháním a informační asymetrií mezi spotřebitelem a producentem. Proto si 

spotřebitel v nejistých situacích vybere raději jako poskytovatele služeb neziskové 

organizace, které nevstupují na trh jen s úmyslem dosáhnout co největšího zisku. 

Teorie sociálního státu považuje za příčinu vzniku neziskových organizací 

přetrvávání zvyků tradičních společností řešit problémy v komunitách, což při 

industrializaci společnosti a větším zasahování státu do života potřebných lidí už 

není aktuální a zůstává jen jako forma přežitku. 

Teorie vzájemné závislosti neboli teorie selhání neziskového sektoru vysvětluje 

příčinu vzniku neziskových organizací jako nutnost vzájemné podpory státu a 

občanského sektoru. Silnou stránkou občanského sektoru je to, že dokáže 

operativně působit v oblastech, kde nestíhá působit stát. Na druhou stranu ale 

občanský sektor často nemá potřebné zdroje pro řešení problémů, proto potřebuje 

se státem kooperovat. Vznikají tak vztahy spolupráce výhodné pro obě strany. 
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Teorie sociálních zdrojů vidí příčinu vzniku neziskového sektoru v sepětí 

neziskových organizací s konkrétními politickými vrstvami a ve funkčnosti tohoto 

spojení vzhledem k historické roli těchto vrstev v politické konkurenci [Frič, Goulli 

2001: 76-79]. 

3.3.2 Role občanského sektoru v integrační politice 

Z hlediska doručování služeb cílové skupině cizinců představují neziskové 

organizace významného aktéra v rámci sítě všech institucí, zabývajících se touto 

problematikou. Neziskové organizace, jejichž hlavní náplní činnosti je pomoc a 

podpora migrantům, působí v České republice už od roku 1989. V devadesátých 

letech 20. století byly typickými představiteli takových organizací charitativní a 

humanitární organizace. Po změně společenského systému zareagovaly jako první 

na fenomén migrace cizinců, a to jak tranzitní, tak cílové. Postupně vznikaly další 

organizace, jejichž cílovou skupinou byli uprchlíci a žadatelé o azyl. Cílová skupina 

těchto organizací se časem rozšířila na další cizince s dlouhodobým a trvalým 

pobytem. Pojetí sociální integrace se také postupně rozšířilo, čímž se posunulo i 

těžiště hlavních aktivit směrem ke službám, které zahrnují širší spektrum potřeb 

migrantů, například potřebu porozumět hostitelské společnosti anebo si udržet 

určitou identitu. Důvodem rozšíření spektra služeb a cílové skupiny byl také strmý 

úbytek žadatelů o mezinárodní ochranu a nízký počet azylantů [Trbola, 

Rákoczyová 2011: 80-81]. 

Po roce 2000 dochází k největšímu rozmachu služeb podporujících integraci 

cizinců. Důvodem bylo vnímání rozšířeného pojetí sociální integrace cizinců do 

majoritní společnosti v souvislosti s monitoringem potřeb cizinců, což byl nový 

fenomén v práci neziskových organizací. Se změnami v legislativní oblasti nabývají 

na významu takové služby jako chráněné bydlení, jsou zakládána komunitní centra 

a nízkoprahová zařízení pro cizince, vznikají nové metodologie přístupu k práci 

s cizinci. Nové pojetí integrace začíná být spojováno se snahou aktivovat cizince 

k vlastní činnosti a zájmu o sebeintegraci do společnosti. Práce s klientem začíná 

mít charakter poskytnutí určitých základních služeb, po jejichž využití je klient 

schopen samostatně komunikovat s majoritní společnosti, a to natolik, že by začal 

být sám schopen podnikat kroky k vlastní integraci. Neziskové organizace se tak 
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postupně staly jakýmisi školiteli v otázkách legislativy, jazyka, průvodci sociálním 

systémem majoritní společnosti [Trbola, Rákoczyová 2011: 81-82]. 

Neziskovým organizacím bylo ale vyčítáno například to, že svoji činnost často 

omezovaly jen na velká města, nebo nízká aktivita ve vyhledávání a oslovování 

cizinců [Čech Valentová 2012 85-86]. 

Neziskové organizace působící v oblasti integrace cizinců se dají rozdělit dle právní 

formy, dle zaměření na cílové skupiny a dle dosahu aktivit. 

Dle zaměření na cílové skupiny se dají identifikovat organizace, které své aktivity 

zaměřují výhradně na cílovou skupinu migrantů nebo část migrantů, na 

organizace, které se zaměřují na širokou část populace ohroženou sociálním 

vyloučením, a do této skupiny spadá určitá část migrantů. Poslední skupinou jsou 

občanská sdružení a spolky, podporující zájmy národnostních menšin. 

Dle dosahu aktivit se organizace dělí na organizace s lokálním dosahem služeb, 

organizace s regionálním dosahem služeb, organizace s celonárodním dosahem 

služeb a organizace s mezinárodním dosahem služeb. 

Další typologii přináší studie OECD, rozdělující neziskové organizace dle 

nákladnosti a druhu zprostředkovaných aktivit. Dle tohoto rozdělení existují 

organizace, poskytující aktivity s nízkými náklady (asistence při hledání 

zaměstnání, příprava CV, krátkodobé praktické kurzy, základní jazykové kurzy 

atd.) a organizace s finančně náročnými projektovými aktivitami (dlouhodobá 

práce s klientem, speciální vzdělávací kurzy a jiné). Dle této klasifikace převážná 

většina organizací působících v ČR v oblasti integrace cizinců spadá do první 

kategorie [Trbola, Rákoczyová 2011: 83-85]. 

3.4 Vývoj migrační a integrační politiky v České republice 

V této kapitole uvedu stručný historický přehled vývoje migrační a integrační 

politiky v České republice a Československu po roce 1989. 

3.4.1 Vývoj migrační politiky v České Republice 

Migrační politika České republiky po roce 1989 prošla několika etapami vývoje. 

Podle Baršové a Barši se dá vývoj migračních politik České republiky a 
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Československa po sametové revoluci až do roku 2005 rozdělit do tří období. 

Prvním obdobím je situace mezi lety 1990 a 1996, která se dá charakterizovat jako 

poměrně spontánní a téměř liberální. Tehdy český stát po otevření hranic skoro 

neomezoval a nereguloval imigraci a Česká republika se stala zemí imigrační a 

tranzitní [Trbola, Rákoczyová 2011: 14]. V roce 1992 byl v Československu přijat 

zákon, který zavedl strukturu pobytových statusů (zákon č.123/1992 Sb., o pobytu 

cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky). Cizinci během tohoto 

období měli možnost podat žádost o povolení k pobytu přímo na území České 

republiky. Migrace byla vnímána spíše jako fenomén dočasný, což se také odrazilo i 

v legislativě – ta nastavovala poměrně volné podmínky pro dlouhodobý pobyt, ale 

naopak institut trvalého pobytu byl definován velmi striktně. Uvažovalo se, že 

migranti se v České republice nebudou zdržovat a ani k tomu nebyli motivováni. 

Krátkodobé pobyty pracovníků za zahraničí se téměř neregulovaly, ale trvalé 

usídlení v podstatě bylo znemožněno a bylo podmíněno rodinnými vazbami 

[Trbola, Rákoczyová 2011: 14]. 

Druhé období, a to léta 1996 až 1999, lze charakterizovat zpřísněním imigrační 

politiky, což bylo mimo jiné faktory způsobeno snahou se přizpůsobit požadavkům 

pro vstup do Evropské unie. Byla přijata novela cizineckého zákona „zákona o 

pobytu cizinců na území ČR“ (zákon  

č. 326/1999 Sb.), která omezila pohyb cizinců z takzvaných třetích zemí a zavedla 

pro ně vízovou povinnost. Od počátku roku 2000 bylo už cizincům zákonem 

povoleno žádat po předchozím pobytu o trvalý pobyt, a to i bez rodinných vazeb. 

Byla však stanovena desetiletá čekací lhůta, která se zdála být překážkou pro 

integrační procesy [Trbola, Rákoczyová 2011: 14-15]. V roce 2000 byl ustanoven 

Odbor azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra, a to sloučením odboru 

pro uprchlíky a odboru pro imigraci a ochranu státních hranic [Obecně o migrační 

a azylové politice České republiky: online]. Ve třetím období, a to po roce 1999 jsou 

uskutečněny snahy učinit přístup k imigraci komplexnějším. V roce 2003 byla 

vládou přijata koncepce integrace, která byla základním dokumentem 

formulujícím směr imigračních politik v České republice. Vláda se tím snažila 

prosadit řídicí roli státu, orgánů samosprávy a jiných subjektů migrační politiky 

včetně neziskových organizací. Tímto dokumentem byl také deklarován princip 
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pro minimalizaci překážek vůči legální a pro stát přínosné migraci. V souvislosti se 

vstupem do Evropské unie v roce 2004 došlo k významným změnám. Došlo 

k rozšíření kategorií pobytu a zavedení kategorizace cizinců na občany Evropské 

unie a cizince z takzvaných „třetích zemí“. Po vstupu do Evropské unie došlo k další 

významné události, a to začlenění České republiky do Schengenského prostoru, 

čímž byly zrušeny hraniční kontroly a migrační kontroly byly soustředěny do 

vnitrozemí. Tato změna ale podle statistik nepřinesla významné změny v počtu 

legálně pobývajících cizinců na území České republiky, zatímco se dá předpokládat, 

že počet nelegálně pobývajících cizinců se zvýšil. 

Během formování české migrační politiky došlo k řadě nekonzistencí, spojených se 

střídáním liberalizačních a restriktivních novel cizineckého zákona, v jejichž 

důsledku se stal komplikovaným a méně přehledným [Trbola, Rákoczyová 2011: 

15-16]. 

V roce 2003 byl spuštěn program výběru koncepce integrace cizinců na území ČR. 

V roce 2004 byly novelizovány zákony „o pobytu cizinců“, „azylový zákon“ a také 

byl schválen „zákon o zaměstnanosti“, ve kterém byly specifikovány podmínky 

zaměstnávání cizinců. V roce 2005 byla aktualizována koncepce integrace cizinců 

[Karadžosová 2012: 49]. V roce 2008 došlo k některým legislativním změnám, 

spojeným se zavedením zelených karet, a to spíše liberalizačního charakteru. Byla 

zjednodušena procedura získávání zahraničních pracovníků pro zaměstnavatele, 

pro zahraniční pracovní sílu byl zaveden institut takzvané ochranné lhůty v délce 

60 dnů, během níž mohl pracovník po ztrátě zaměstnání zůstat na území ČR a 

hledat nové zaměstnání. V tomtéž roce ale byla zavedena určitá restriktivní 

opatření v české migrační politice, a to v souvislosti s globální ekonomickou krizí 

[Drbohlav 2010: 81]. 

V červenci roku 2015 přijala vláda České republiky usnesení o Strategii migrační 

politiky České republiky. V tomto materiálu jsou definovány klíčové zásady 

migrační politiky, stanoveny základní a dlouhodobé cíle na národní i unijní úrovni 

a jsou uvedeny i konkrétní nástroje k jejich dosažení. Migrační strategie je 

rozdělena do 7 tematických modulů: 
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• integrace cizinců,  

• nelegální migrace a návratová politika, 

• mezinárodní ochrana,  

• vnější dimenze migrace (včetně rozvojových a humanitárních aspektů),  

• volný pohyb osob v rámci EU a Schengenského prostoru,  

• legální migrace a  

• provázanost se společnými politikami EU v oblasti migrace. 

Cíle integrace definované v dané strategii jsou následující (cituji obsah dokumentu 

o strategii migrační politiky): 

Cíle na národní úrovni: 

• Udržení a další rozvoj proaktivní integrační politiky na národní, 

regionálníilokálníúrovni.Úspěšnáintegračnípolitikazahrnujícípodporuzačle

ňovánícizinců s respektem k jejich důstojnosti a prevenci bezpečnostních 

rizik a negativních sociálních jevů, včetně sociálního vyloučení. 

• Zajištění dostatečné informovanosti cizinců i veřejnosti o otázkách migrace, 

uprchlictví a integrace cizinců. 

Cíle neunijní úrovni: 

• Zachování stávající míry harmonizace na unijní úrovni v oblasti integrace. 

• Rozvíjení praktické spolupráce v rámci Evropské unie v oblasti integrace, 

zaměřené především na podporu a sdílení dobré praxe a zajištění finanční 

podpory z unijních fondů zřízených pro tuto oblast. 

[Strategie migrační politiky České republiky] 

Na realizaci strategie dohlíží Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic 

a migraci [Strategie migrační politiky České republiky: online]. 

Gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany je 

Ministerstvo vnitra, a to na úrovni legislativní, analytické a realizační [Strategie 

migrační politiky České republiky: online]. Odbor azylové a migrační politiky je za 

danou oblast zodpovědný v rámci ministerstva. Dle zásad politiky vlády v oblasti 

migrace cizinců je prioritou státu přijímat účinná opatření, která budou 
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podporovat řízenou legální migraci a minimalizovat nelegální migraci. Zákonem č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky je část kompetencí v této 

oblasti svěřena Policii České republiky. V letech 2009 a 2011 došlo k velkému 

rozšíření odboru azylové a migrační politiky, kdy docházelo k přesunu 

nepolicejních činností Policie České republiky do gesce Ministerstva vnitra (agenda 

povolování přechodných a trvalých pobytů) [Migrační a azylová politika České 

republiky: online]. 

3.4.2 Vývoj integrační politiky v České republice 

Stejně jako imigrační politika České republiky prošla také integrační politika jako 

její součást od roku 1989 několika etapami vývoje. V létech 1990 až 1998 byli 

objektem integrační politiky především uprchlíci. V roce 1991 česká vláda přijala 

základní principy procesu integrace uprchlíků. Do této politiky byly zahrnuty i 

případy integrace českých krajanů a jejich rodinných příslušníků přicházejících ze 

zemí bývalého Sovětského svazu. Bylo jim umožněno získat trvalý pobyt za 

zjednodušených podmínek. V roce 1994 začal fungovat program pro uprchlíky pod 

názvem „Státní asistenční program pro integraci“, jehož cílem bylo nabídnout 

uprchlíkům nájemné bydlení a také pro ně organizovat sociální a právní 

poradenství a bezplatné kurzy českého jazyka [Drbohlav 2010: 71-74]. 

V roce 1999 vznikl v reakci na zvyšující se počet přistěhovalců na území České 

republiky první ucelený vládní dokument s názvem „Zásady koncepce integrace 

cizinců na území České republiky. Cílem tohoto dokumentu byl rozvoj dobrých 

vztahů mezi různými komunitami přistěhovalců. V následujícím roce byla na 

základě těchto zásad vypracována Koncepce integrace cizinců na území České 

republiky, která se problematikou zabývala podrobněji. Tato koncepce byla 

realizována na nelegislativní bázi a její financování bylo poměrně omezené. Vládní 

integrační politika se začala zaměřovat na zlepšení postavení legálních imigrantů 

dlouhodobě pobývajících v zemi a na ochranu jejich politických, ekonomických, 

sociálních a kulturních práv. Koncepce integrace řešila rozdělení zodpovědnosti a 

kompetencí mezi ministerstvy, která si vypracovala vlastní plány integrační 

politiky. Bylo podporováno sociální a právní poradenství pro migranty a rozvoj 

znalostí češtiny. Významnou roli v naplňování těchto cílů hrály nevládní a 
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neziskové organizace.  V roce 2001 byly zřízeny poradní orgány pro otázky 

integrace při okresních úřadech. V následujícím roce ale byly zrušeny spolu 

s okresními úřady v rámci reformy veřejné správy [Drbohlav 2010: 76-77].  

V roce 2004 byla odpovědnost za koordinaci integrační politiky přenesena 

z Ministerstva vnitra na Ministerstvo práce a sociálních věcí. To bylo vnímáno jako 

podnět pro zvýšení aktivity státních orgánů při integraci cizinců. V roce 2005 byla 

přijata aktualizovaná koncepce integrace, jelikož předchozí verze čelila kritice za 

přílišnou obecnost a soustředění se na zajištění práv cizinců a opominutí problému 

jejich sociální integrace. Zpráva o realizaci koncepce integrace je každoročně 

předkládána vládě. V obnovené koncepci se objevily následující změny: 

• Byly definovány prioritní oblasti integrace imigrantů a naplánována 

opatření k naplnění těchto předpokladů. 

• V integračním procesu je kladen důraz na jednotlivce jako člena společnosti 

a na jeho osobní úsilí a odpovědnost. 

• Integrace je definována jako obousměrný proces, který vyžaduje 

přizpůsobování ze strany migrantů a vytvoření podmínek pro integraci ze 

strany přijímající společnosti. 

• Byl vytvořen dlouhodobý rámec směrování integrační politiky a dílčích 

opatření. 

• Za cílovou skupinu byli určeni migranti legálně pobývající v České republice 

alespoň po dobu jednoho roku. 

V aktualizované koncepci byly představeny čtyři prioritní oblasti integrace, pro 

každou z nich byly definovány dílčí cíle a opatření a také byl sestaven časový 

harmonogram jejich naplnění. Prioritní oblasti jsou následující: 

• Zvýšení znalosti českého jazyka mezi migranty a jejich dětmi a zavedení 

certifikovaného osvědčení o znalosti českého jazyka. 

• Podpora ekonomické soběstačnosti a snížení administrativní zátěže spojené 

s jejich účastí na trhu práce. 

• Orientace migrantů ve společnosti – zvýšení povědomí migrantů o české 

společnosti, jejích hodnotách a institucích. 
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• Podpora a rozvoj vztahů mezi migranty a většinovou společností a zvýšení 

veřejného povědomí o přítomnosti migrantů v České republice [Drbohlav 

2010: 83-85]. 

V roce 2008 byla integrační politika znova přesunuta do kompetence Ministerstva 

vnitra. Tato změna byla důsledkem opětovného propojení imigrační a integrační 

politiky s cílem zvýšení flexibility při zavádění potřebných opatření. Ministerstvo 

vnitra považuje politiku integrace cizinců za nedílnou součást české migrační 

politiky a vychází z předpokladu, že imigrace musí být bezprostředně následovaná 

integračními opatřeními [Karadžosová 2012: 50]. 

Cílem aktivit integrační politiky podle Ministerstva vnitra je předcházení vytváření 

uzavřených komunit imigrantů, společenské izolace a sociálnímu vyloučení cizinců, 

zachování sociální soudržnosti. Integrační politika spočívá na principech: 

• praktické spolupráce všech, kdo mohou přispět k úspěšnému průběhu 

integrace, 

• efektivity integračních opatření, 

• zvyšování informovanosti všech aktérů v procesu integrace, 

• jasných a uchopitelných výsledků všech integračních aktivit, 

• nových nástrojů (přímá spolupráce s obcemi, emergentní projekty obcí), 

• podpory rozvoje občanské společnosti – zejména pak v regionech v 

souvislosti s vytvářením regionálních integračních center [Integrace: 

online]. 

Proces integrace se uskutečňuje především v místech usídlení nebo pracovních 

aktivit přistěhovalců, jinými slovy na regionální a lokální úrovni. Kraje a obce 

poskytují důležitou zpětnou vazbu orgánům státní správy o fungování integrační 

politiky a o situaci s postavením cizinců na daném území. V rámci přenesení 

integračních opatření na regionální úroveň jsou zřizována regionální centra na 

podporu integrace cizinců z třetích zemí. Centra jsou provozována na bázi 

projektů, financovaných z Evropského fondu pro integraci příslušníků třetích zemí, 
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od roku 2015 z Azylového, migračního a integračního fondu. Cílem center je 

zajištění poradenství, kurzů a další preventivní činnosti pro cizince, také 

monitoring situace. 

Pro efektivní fungování integrace bylo podpořeno zapojení lokální úrovně do 

tvorby a realizace integrační politiky. Ministerstvem vnitra byla iniciována 

realizace emergentních projektů obcí. Jsou realizované samosprávami v obcích 

s významným počtem cizinců, se zapojením cizinců, neziskovými organizacemi, 

školami a dalšími aktéry integrace. Tyto projekty jsou financovány převážně 

z dotací Ministerstva vnitra. 

V rámci Koncepce integrace cizinců je podporován vznik, rozvoj a činnost 

nestátních neziskových organizací a jsou vytvářeny podmínky pro jejich aktivní 

účast při integraci cizinců. Činnost těchto NNO je financována ze státního rozpočtu 

(dotace resortů), od roku 2015 také z Azylového, migračního a integračního fondu, 

také z fondů Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a nadačních 

zdrojů [Integrace: online]. 

3.4.3 Pražská koncepce pro oblast integrace cizinců 

Protože se budu ve své práci zabývat implementací integrační politiky na území 

Prahy, je třeba zmínit existenci vlastní pražské koncepce integrace cizinců. Taková 

koncepce Praze chyběla až do roku 2012, kdy bylo založeno Integrační centrum 

Praha. ICP se stalo jedenáctým fungujícím integračním centrem v České republice. 

Jeho založením a zprovozněním naplnila Praha národní koncepci, která podporuje 

a zajišťuje založení a provoz těchto center. ICP je informační a komunitní 

středisko, které také realizuje, iniciuje a koordinuje integrační opatření v rámci 

hlavního města [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2014: 15]. 

Než vznikla pražská koncepce, podílely se na realizaci integračních aktivit 

především nestátní neziskové organizace. Fungovaly v rámci již zmiňované 

národní koncepce, která klade důraz na rozvoj integračních aktivit na lokální 

úrovni – zapojování místní samosprávy, magistrátů, neziskových organizací a 

jiných subjektů, které se podílejí na integraci migrantů. Na území Prahy sídlí 

největší počet neziskových organizací, zajišťujících integrační služby pro migranty. 
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Některé z nich byly založeny už počátkem devadesátých let minulého století. 

Tehdy se zaměřovaly především na poskytování pomoci uprchlíkům a azylantům. 

S vývojem migrační politiky České republiky a se změnou migračních trendů se ale 

začaly zaměřovat i na migranty, kteří do České republiky přicházejí z jiných než 

válečných nebo politických důvodů. Problémem byla malá míra propojenosti 

různých neziskových organizací a jejich spolupráce. S cílem navázání spolupráce 

mezi neziskovými organizacemi bylo založeno konsorcium, sdružující celkem 16 

neziskových organizací. Konsorcium analyzovalo migrační politiku, nabízelo její 

změny a seznamovalo veřejnost se situací migrantů. V roce 2009 se v rámci 

emergentních projektů obcí začaly integrací migrantů zabývat i některé městské 

části hlavního města. Tyto projekty využívají potenciál městských částí a zapojují i 

jiné místní subjekty, jako jsou neziskové organizace, ale také školy a jiné vzdělávací 

instituce, proto jsou významným prvkem integrace migrantů na lokální úrovni. Do 

vzniku jednotné pražské koncepce v oblasti integrace migrantů ale chyběla 

koordinovanost a existoval nedostatek pokrytí všech potřeb migrantů žijících na 

území Prahy [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2014: 15]. 

Koncepce byla vypracována v roce 2012, koordinační funkci při tom sehrálo ICP, 

které také organizovalo činnost organizací Platforma migrantů a RPP. Platforma 

migrantů je platformou pro setkávání komunit migrantů žijících na území Prahy a 

RPP je pravidelným setkáním aktérů z řad Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, 

neziskových organizací, migrantských sdružení, státních institucí, vzdělávacích 

zařízení a jiných organizací včetně mezinárodních. Od září 2012 se členové RPP 

aktivně podíleli na vzniku primárního dokumentu „Návrh priorit pro oblast 

integrace cizinců na území HMP pro období 2014–2016“. Návrh měl sloužit jako 

základ pro dlouhodobější vytváření pražské koncepce. Dokončen a schválen byl 

v březnu 2013, potom byl předložen komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast 

národnostních menšin a integrace cizinců. Tam byl návrh přijat v plném znění a 

členové komise se usnesli na nutnosti urychlení vzniku finální verze koncepce. 

V červnu 2013 se členové RPP na základě podnětu komise rozdělili do pracovních 

skupin a začali vytvářet podklady, které následně byly předány nové třináctičlenné 

expertní skupině. Ta potom podklady pracovních skupin sjednotila a přepracovala 

a výsledkem její práce se stala pražská koncepce. Nakonec byl v listopadu 2013 ICP 
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a Multikulturním centrem Praha pořádán workshop, na kterém došlo k finalizaci 

pražské koncepce. Workshopu se zúčastnili RPP, Platforma migrantů, Poradní 

platforma zástupců městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců, a také další aktéři integrace [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců 2014: 16]. 

Cíle pražské koncepce vycházejí z národní koncepce, jsou však přizpůsobeny 

lokálním specifikům 

• vytvoření koordinovaného systému spolupráce všech subjektů působících na 

území hl. 

• m. Prahy v oblasti integrace migrantů za účelem efektivní práce s migranty a 

především 

• jejich snadnější integrace do majoritní společnosti, 

• podpora přátelského soužití migrantů a majoritní společnosti a podpora 

sousedských 

• aktivit, 

• zajištění finančních zdrojů na realizaci integračních aktivit v rámci hl. m. Prahy 

• prostřednictvím efektivního financování ze strany hl. m. Prahy, 

• podpora rozvoje nových i stávajících služeb a aktivit pro migranty, 

• dlouhodobá podpora a financování ICP a jeho činností ze strany hl. m. Prahy, 

• zapojení migrantů do veřejného života hl. m. Prahy a jejich aktivizace k podílení 

se na rozvoji občanské společnosti, 

• zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti v otázce integrace 

migrantů a její zapojení do integračního procesu [Koncepce hl. m. Prahy pro 

oblast integrace cizinců 2014: 17]. 

V koncepci jsou definované i cílové skupiny integračních aktivit. Jsou to „legálně 

pobývající občané třetích zemí (tj. mimo země EU), kteří nejsou žadateli ani 

poživateli mezinárodní ochrany, a ve výjimečných krizových případech také občané 

EU. Jako cílové skupiny jsou definovaní také i členové laické a odborné veřejnosti a 

státní a neziskové organizace, které se podílejí na integraci cizinců [Koncepce hl. m. 

Prahy pro oblast integrace cizinců 2014: 18]. 



 

27 

 

Koncepce definuje i spolupráci hlavního města v oblasti integrace migrantů 

s různými státními subjekty a neziskovými organizacemi. Všichni zmínění aktéři 

spolupracovali na vzniku pražské koncepce a jsou podle ní nadále zodpovědní za 

spolupráci při její implementaci a naplňování. Role neziskových organizací je 

v koncepci popsána takto: „Díky síti NNO, která dlouhodobě působí v oblasti 

nabídky služeb pro migranty na území hl. m. Prahy, je zajištěna pomoc migrantům 

v široké škále aktivit napomáhajících v úspěšné integraci. Jedná se o sociální 

a právní poradenství, kurzy českého jazyka, pomoc při zapojení na trhu práce, 

práce s dětmi a mládeží, pomoc ženám migrantkám apod. NNO nabízejí reflexi z 

přímé práce s migranty, což napomáhá při přípravě konkrétních opatření. Dále se 

podílejí na zhodnocení reálného obrazu života migrantských komunit a 

rozklíčování jednotlivých problémů podle aktuální situace. Spolupráce a 

komunikace mezi jednotlivými NNO, MHMP a ICP je podpořena existencí RPP, ale 

i přímou komunikací jednotlivých odborů MHMP s NNO“ [Koncepce hl. m. Prahy 

pro oblast integrace cizinců 2014: 22]. 
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4 Výzkumná část 

Tato část práce je věnována výzkumu role nestátních neziskových organizací v 

implementaci integrační politiky na území hlavního města Prahy a využité při 

výzkumu metodologii. 

4.1 Metodologie 

V metodologické části vysvětlím mnou využité metologické přístupy pro sběr a 

zpracování dat a celkové metodologické ukotvení práce. 

4.1.1 Případová studie 

Svůj výzkum jsem uskutečnil formou případové studie. 

Případová studie dovoluje výzkumníkovi podrobně zkoumat data v určitém 

kontextu. V jejím rámci se zpravidla vybírá menší počet případů anebo jedinců jako 

předmět výzkumu, často je omezen určitým zeměpisným územím. Účelem 

případových studií je výzkum událostí a fenoménů v reálném životě a probíhajících 

současně pomocí detailní contextuální analýzy omezeného počtu případů a 

okolností a také jejich vztahů. Případové studie mohou také být longitiduálního 

charakteru a mohou zkoumat vývoj jediného případu v delším časovém období 

[Zainal 2007: 1-2]. Existuje několik okolností, za kterých je vhodné využít 

výzkumnou metodu případové studie. Výběr mezi různými výzkumnými metodami 

včetně metody případové studie je podmíněn otázkou, kterou si výzkumník klade 

ve své práci. Případová studie je vhodnou volbou, pokud je otázka deskriptivního 

charakteru, například: „Co se děje?“ anebo „Co se stalo?“, nebo vysvětlujícího 

charakteru: „Jak a proč se něco stalo?“ Jiné typy výzkumů se používají, pokud si 

výzkumníci kladou otázky o efektivitě při dosažení určitého cíle anebo výstupu, 

v tomto případě se používají experimenty, anebo pokud se otázky týkají frekvence 

určitého jevu, tehdy se dají využít průzkumy a šetření. Případová studie je také 

výhodná tím, že se snaží dosadit určitý fenomén do kontextu v reálném světě. Sběr 

dat probíhá v přirozeném prostředí, na rozdíl od průzkumů s dotazníkem anebo 

experimentů [Yin 2012: 4-5]. Případová studie se také využívá při evaluacích 
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různých procesů. Na příkladě určité organizace by se případová studie dala použít, 

pokud by výzkumníka zajímalo:  

- jak a proč se řediteli organizace podařilo zlepšit pracovní podmínky; 

- dynamika a průběh vyjednávání mezi vedením organizace a pracovníky 

- každodenní život v organizaci [Yin 2012: 4-5]. 

Dodržování hlavních kroků designu případové studie je základem pro úspěšné a 

systematické využití výzkumných procedur. V současné době se využívají tři jeho 

základní kroky. Prvním krokem je definice „případu“, kterým se bude studie 

zabývat. I ta nejvágnější definice případu dokáže velmi pomoci při organizaci 

případové studie. Je ale možné, že v průběhu sběru dat se zjistí, že se případ musí 

redefinovat, a proto se změní i výzkumné otázky. 

Případem se rozumí nějaký omezený subjekt (osoba, organizace, událost, 

podmínky chování a tak dále). Stává se ale, že hranice mezi subjektem a kontextem, 

ve kterém se nachází, není jasně vymezena. Také je možné, že se v jednom subjektu 

bude nacházet více „podsubjektů“. Charakteristikou „případu“ je zpravidla to, že je 

něčím zajímavý anebo unikátní, extrémní a objevný. Například: 

- obnovení nějaké organizace; 

- vývoj nové efektivní medicínské procedury; 

- využití nové metody boje s organizovaným zločinem; 

- významné politické volby; 

- následky přírodní katastrofy; 

- významné proměny městské části. 

Pokud je ale případem nějaký každodenní běžný fenomén, v tomto případě je 

užitečný dobrý teoretický rámec, s jehož pomocí je výzkum běžného fenoménu 

bude přínosný [Yin 2012: 6-7]. 

Druhým krokem je volba typu případové studie, již lze rozlišit podle funkce, kterou 

bude ve výzkumu plnit. 

Případová studie může být deskriptivní, používá se ke komplexnímu popisu jevu 

v reálném životě v kontextu, v němž se běžně vyskytuje a probíhá. 
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Exploratorní případová studie se používá, pokud hledáme odpověď na určité 

příčinné vztahy v reálném životě, které jsou příliš složité na zkoumání dotazníkem 

nebo pomocí experimentu. 

Explanační případová studie se používá, když kromě popisu faktů se vyhledává 

mezi konkurujícími vysvětleními ta, která dokáží důvěryhodně ozřejmit určité 

vztahy a odpovídají všem zjištěným faktům, přičemž nemusí jít jen o jedno správné 

vysvětlení. 

Instrumentální případová studie se používá, když průzkumník chce prozkoumat 

konkrétní podoby obecného jevu. Pomocí jednoho nebo několika reprezentujících 

jevů se snaží porozumět teoretickým otázkám typu „jak“ a „proč“ něco v reálném 

životě funguje. 

Při intensitní případové studii výzkumník studuje jediný případ, ale do značné 

hloubky, aby pochopil fungování dílčích částí, ale neověřuje hypotézy ani nevytváří 

teorie. 

Evaluační případová studie se používá, pokud chce výzkumník popsat nějaký jev, 

najít příčinné vztahy a především zhodnotit jev podle určitých kritérií [Mareš 

2015: 119-122]. 

Také je potřeba se rozhodnout, který ze čtyř designů případové studie bude možné 

využít. Design případové studie se dá rozložit podle dvou dimenzí, a to počtu 

případů a počtu jednotek analýzy. Případ může být jeden, nebo jich může být 

několik, jednotky analýzy jsou dílčí části případu, kterých také může být několik. 

Pokud nás dílčí části nezajímají, jde o holistický přístup. Například výzkumník se 

může zajímat o to, jak organizace uplatňuje politiku služebního postupu. Dílčími 

částmi ale může být výzkum různých údajů o zaměstnancích organizace, v tomto 

případě je to jedno případový design s vícero jednotkami analýzy. Pokud by se 

takovým způsobem zkoumalo několik organizací, už by šlo o více případový design 

s více jednotkami analýzy [Yin 2012: 7-10]. 

Třetím krokem je volba teorie, o kterou se bude výzkum opírat. Není sice 

nezbytnou, ale doporučenou částí případové studie. Teorie pomůže najít vhodné 
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výzkumné otázky, vybrat zajímavé případy a nasbírat relevantní data. Výběr teorie 

je také často odlišujícím faktorem případové studie od jiných kvalitativních metod, 

například etnografického výzkumu a ukotvené teorie [Yin 2012: 7-10]. 

V rámci případové studie je několik možností sběru dat. Může být založen na 

náhodném výběru, anebo na výběru zaměřeném na získání specifického typu 

informací. Účelem náhodného výběru je vyhnout se systematickému zkreslení 

vzorku a dosažení korespondence základního a výběrového souboru. Při druhém, 

nenáhodném typu výběru informací je účelem maximalizace užitečnosti informací, 

získaných z malých vzorků případů a jednotlivých případů. Případy jsou vybírány 

podle specifického typu informací, anebo předpokládaného obsahu informací. Jako 

zdroje pro sběr dat mohou sloužit veřejně dostupné dokumenty a pasáže, týkající 

se daného problému [Mareš 2015: 127-129].  Druhým zdrojem, který jsem využil 

pro sběr dat, jsou rozhovory s informanty. U případových studií se doporučuje 

používat metodu polostrukturovaných rozhovorů nebo interview s otevřenými 

otázkami [Yin 2012: 12]. 

Nedostatkem metody případové studie, který je běžný pro kvalitativní výzkumné 

metodologie, je obtížnost generalizace získaných poznatků na celou populaci nebo 

na jiné případy [Zainal 2007: 5]. 

4.1.2 Sběr dat 

4.1.2.1 Primární data 

Jako metodu sběru primárních dat jsem pro svůj výzkum využil takzvané 

kvalitativní dotazování. V empirickém výzkumu je jedním z hlavních typů sběru 

dat naslouchání vyprávění ve formě kladení otázek respondentům a získávání 

odpovědí. Obecně zahrnuje dotazování různé druhy dotazníků, škál, rozhovorů. 

Dané metody se používají buď samostatně, například při dotazníkových šetřeních, 

anebo spolu s jinými metodami. Zúčastněné pozorování se například dá doplnit 

neformálním rozhovorem nebo dotazníkem za účelem získání dodatečné 

informace. Dotazníky používané při rozhovorech mívají různé podoby.Jednu z 

forem představují dotazníky s pevně danou strukturou otázek a uzavřenými 

otázkami, které se vyplňují samostatně, druhou formou jsou volné rozhovory, 
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jejichž struktura není dána předem a jež mají formu volného vyprávění subjektu. 

Existují také přechodné formy dotazování, jako je polostrukturované dotazování, 

které má definovaný účel, osnovu a také se charakterizuje poměrně velkou 

pružností celého procesu získávání informací [Hendl 2005: 164-175]. 

Při kvalitativním dotazování vzniká vztah, kdy se teoretický rámec výzkumníka 

překrývá s možnostmi respondenta a výzkumník se respondentovi přizpůsobuje. 

Při kvalitativním dotazování se na rozdíl od strukturovaného kvantitativního 

s uzavřenými otázkami nikdy nepředpokládají předem určené formulace odpovědí 

nebo jejich kategorie. Volně utvořené dotazování má následující výhody: 

- Je možné přezkoušet, jestli respondent porozuměl otázkám; 

- Respondent může vyjevit své zcela subjektivní pohledy a názory; 

- Respondent může sám navrhovat možné vztahy a souvislosti; 

- Existuje možnost tematizace konkrétní podmínky situace dotazovaného. 

Ve svém výzkumu jsem využil právě jednu z přechodných forem dotazování, a to 

rozhovor pomocí návodu. Návod k tomuto typu rozhovoru představuje seznam 

otázek anebo témat, které je potřeba probrat v rámci interview. Pomocí návodu 

zajistíme, že se při dotazování skutečně dostane na všechna témata, která zajímají 

výzkumníka. Tensi sám určuje, jakým způsobem a v jakém pořadí si získá potřebné 

informace. Má volnost přizpůsobování formulace otázek podle situace. Výhodou 

rozhovoru s návodem je, že umožňuje co nejvýhodněji využít čas k interview, což 

v mém případě bylo důležitým faktorem pro volbu daného způsobu dotazování, 

jelikož většina respondentů měla velmi omezený čas. Rozhovor pomocí návodu 

také zjednodušuje porovnání získaných údajů mezi respondenty, je při něm 

jednodušší udržet zaměření rozhovoru a přitom dovoluje respondentovi uplatnit 

vlastní perspektivy a zkušenosti [Hendl 2005: 164-175]. 

Mnou použité dotazování respondentů se také dá charakterizovat jako expertní 

šetření. Při této formě získávání informací se opíráme o údaje získané od 

vybraných expertů. Výhodou této metody je získání komplexního pohledu 

respondentů na probírané téma, který je výsledkem jejich dlouhodobého zájmu o 

danou problematiku a s tím spojené odbornosti. Důležitým krokem při provedení 
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expertního šetření je výběr vhodné skupiny odborníků a formulování 

srozumitelných a jasných otázek, souvisejících s oblastí jejich kompetence [Havlík 

2008 v Karadžosová 2012: 23]. 

4.1.2.2 Sekundární data 

Pro zmapování situace s nestátními neziskovými organizacemi na území Prahy 

jsem použil jak primární data získaná bezprostředně z rozhovorů, jež jsem 

uskutečnil se zástupci nestátních neziskových organizací, tak i data sekundární. 

Jedná se o dokumenty a jiné veřejné informační zdroje, ve kterých jsou popsány 

aktéři integrační politiky na území Prahy a jejich vzájemné vztahy. Analýza 

sekundárních dat neboli desk research je přístup založený na zpracování již 

existujících dat [Desk research: online]. Jedná se především o různé druhy 

dokumentů. Dokumenty jsou data, která byla vytvořena v minulosti jinou osobou 

než výzkumníkem a za jiným účelem, než jaký má aktuální výzkum [Hendl 2005: 

204]. Sekundární data jsou základem většiny veřejně politických analýz, jsou také 

použitelná i v případě uskutečnění vlastního výzkumného šetření. Mezi zdroje 

sekundárních dat ve veřejné politice patří: 

• odborné studie, články, monografie, 

• expertizy a veřejně politické studie, které se zabývají danou 

problematikou, 

• dokumenty a záznamy veřejné správy (strategie, koncepce, návrhy 

zákonů, úřední záznamy), 

• publikace a zprávy zájmových skupin, konzultantů, odborníků, 

• zákony, 

• periodika, 

• encyklopedie a slovníky, 

• statistiky a jiná sekundární výzkumná data [Veselý, Nekola 2007: 159]. 

4.1.3 Analýza dat 

Ve své práci jsem jako metodu analýzy dat zvolil tematickou analýzu. Analytické 

metody v kvalitativních výzkumech se dají obecně rozdělit do dvou kategorií. Do 

první patří metody, které jsou součástí anebo přímo vyplývají z nějaké teorie nebo 
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epistemologického postavení, například jako konverzační nebo fenomenologická 

analýza. Použitelnost těchto metod je velmi omezena okolnostmi konkrétního 

zkoumaného problému. Takové metody jako ukotvená teorie, analýza diskurzu a 

narativní analýza, které také patří do této kategorie, mají různé možnosti použití, 

ale stále v rámci určitého teoretického rámce. Na rozdíl od toho patří do druhé 

kategorie právě metody, které jsou naprosto nezávislé na teorii a epistemologii a 

jsou použitelné napříč různými teoretickými přístupy. Tematická analýza patří do 

této druhé kategorie, je nezávislá na teoriích a poskytuje účinný a flexibilní 

výzkumný nástroj [Braun, Clarke 2006: 4-9]. 

Podstatou tematické analýzy je, že identifikuje, analyzuje a popisuje témata, která 

jsou čerpána z dat. Může být uskutečněna v úzkém provedení, kdy zůstává u 

organizace a popisu souboru dat, ale může jít dál a interpretovat různé aspekty 

zkoumaného tématu [Pospíšilová 2016: 12-13]. Tematická analýza, jak bylo 

poznamenáno, může, ale nemusí být podložena nějakým teoretickým východiskem. 

Proto se člení na dva typy, a to na analýzu induktivní a teoretickou. Při induktivní 

analýze jsou identifikovaná témata vázána na získaná data a nejsou dána nějakým 

specifickým zájmem výzkumníka. U tohoto typu analýzy nejsou data zasazena do 

předpřipraveného kódu nebo rámce. Na rozdíl od toho je při teoretickém přístupu 

prvořadý zájem výzkumníka. Při tomto přístupu popis získaných dat není obecný, 

ale zaměřený na určitý aspekt, který je předem určen a je středem pozornosti 

výzkumníka. V případě mého výzkumu se bude jednat o druhý, teoretický typ, 

protože mě budou zajímat předem stanovené příznaky určitého jevu v rámci určité 

teorie – tedy implementačního deficitu. A tomu bude odpovídat jak sběr dat, tak i 

kódování [Braun, Clarke 2006: 12-14]. 

Tematická analýza je sestavena ze šesti kroků. 

Během prvního kroku probíhá seznámení s daty, přepis nashromážděné 

informace, opakované čtení a kontrola. Během této fáze by se měly dělat poznámky 

a vyvíjet návrhy pro následující kódování. Následně už je možné pokračovat 

v kódování, které se dále vyvíjí a definuje během celé analýzy. 
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Během druhého kroku se ze získaných dat vytváří kódy. Při teoretickém typu 

obsahové analýzy je vytváření kódů podmíněno tím, co výzkumník chce vyhledat 

v datech. 

Při třetím kroku se začíná pracovat s vytvořenými kódy. Jsou roztříděny do 

jednotlivých témat a vyhledává se, jak různé kódy mohou být zastřešeny 

relevantními tématy. 

Čtvrtým krokem je práce s vytvořenými tématy. Zjišťuje se, jestli je dostatek kódů 

na podporu jednotlivých témat, nebo naopak jestli některá témata se tak rozrostla, 

že by se měla rozdělit. Někdy je potřeba téma i slučovat dohromady. Při vytváření 

témat je nutné zohlednit jejich vnitřní jednotu a vnější různorodost [Pospíšilová 

2016: 12-13; Braun, Clarke 2006: 16-22]. 

Pátým krokem je definování a pojmenování témat. Cílem je vymezení, popis a 

strukturace jednotlivých témat. 

Šestým krokem je příprava výzkumné zprávy [Braun, Clarke 2006: 22-23]. 

4.1.4 Výzkumný postup 

Jak již bylo zmíněno, jako hlavní metodologii svého výzkumu jsem zvolil formu 

kvalitativní případové studie.  

Kvalitativní výzkum má následující charakteristiky: 

1) Je zaměřen na kontext, zaměřuje se na hloubku informací, ne na jejich šíři. 

Sbírá podrobné informace o užší skupině osob a nesnaží se získat velký 

reprezentativní vzorec. 

2) Kvalitativní výzkum je zaměřen na pochopení toho, jak a proč se lidé 

určitým způsobem chovají, myslí a vytváří významy. 

3) Cíle kvalitativního výzkumu se mohou pohybovat na různých úrovních, 

kromě mikro-makro dichotomie. 

4) Kvalitativní výzkum především objevuje, neverifikuje. 

5) Během kvalitativního výzkumu vznikají koncepční představy, které se 

během výzkumu přetvářejí a utvářejí, což zvyšuje jejich platnost [Ambert 

1995 v Karadžosová 2012: 21]. 
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Předností kvalitativního výzkumu je to, že podrobně zkoumá jednotlivé případy, 

možnost jejich komparace a sledování jejich vývoje, zohledňuje působení kontextu 

a zkoumá jevy v přirozeném prostředí. Nedostatky jsou: nemožnost zobecnění 

výsledků na celý základní soubor, nereplikovatelnost, možnost ovlivnění výsledků 

preferencemi výzkumníka [Hendl 2005 v Karadžosová 2012: 22]. 

Svůj výzkum jsem teritoriálně omezil oblastíhlavního města Prahy, protože právě 

zde žije nejvíce cizinců ze všech měst České republiky a také právě v Praze působí 

nejvíce neziskových organizací, zabývajících se migrační problematikou. Takových 

neziskových organizací je v Praze 14, činnost dalších 9 není teritoriálně omezena 

jen hlavním městem a zahrnuje území celé republiky [KONTAKTY NA NESTÁTNÍ 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO) PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ 

2018]. Praha je zajímavá také tím, že byla prvním městem v republice, které 

vytvořilo vlastní integrační koncepci. 

Během výzkumu jsem provedl rozhovory se 6 respondenty. Vzhledem k tomu, že je 

můj výzkum kvalitativního charakteru a nesnaží se nijak statisticky zobecnit 

výsledky, ale uchopit určitá témata, zjistit problémy vnímané pracovníky 

organizací. Daný výzkumný soubor považuji za postačující. Během komunikace 

s potenciálními respondenty z neziskových organizací působících v Praze a 

pracujících s problematikou migrace a integrace cizinců jsem také zjistil, že některé 

z nich se dané problematice věnují spíš okrajově a jejich cílová skupina sociální a 

právní pomoci je velmi široká. Například se jedná o organizace Člověk v tísni nebo 

Český helsinský výbor. Ve výzkumu jsem se snažil věnovat především organizacím, 

jejichž cílová skupina jsou hlavně migranti. 

Jako zkoumaný „případ“ své práce jsem si definoval implementaci integrační 

politiky na území hlavního města Prahy. Pomocí prošetření tohoto případu chci 

zjistit, jakým způsobem se procesu implementace účastní nestátní neziskové 

organizace, v jakých vztazích jsou s ostatními aktéry integrační politiky (jak a 

s kým komunikují, jakým způsobem probíhá spolupráce, jaký mají rozsah 

zodpovědnosti a funkce). Dále se chci dozvědět, jestli se implementace integrační 

politiky prostřednictvím nestátních neziskových organizací dá popsat bottom-up 

modelem nebo top-down modelem. Následně chci zjistit, jestli při implementaci 
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integrační politiky prostřednictvím neziskových organizací vzniká takzvaný 

implementační deficit. Jako typ své případové studie jsem zvolil explanační. 

Důvodem je právě to, že kromě popisu určitých jevů, faktů a činů chci najít určité 

vysvětlení, které by nejlépe vystihovalo mnou zjištěné informace. Vysvětlením 

mám na mysli již zmíněné modely implementace politiky, ze kterých musím najít 

nejvhodnější pro popis situace. Jako proces výběru vhodného vysvětlení se dá 

považovat testování hypotézy o existenci nebo neexistenci implementačního 

deficitu. 

Případová studie, kterou ve své práci uskutečním, je jedno případová s vícero 

jednotkami analýzy. Je tomu tak proto, že mým případem je, jak bylo upřesněno 

výše, proces implementace integrační politiky na území hlavního města, vztahy a 

jednání aktérů zúčastněných na implementaci integrační politiky. Jednotkami 

analýzy je několik neziskových organizací, s jejichž představiteli jsem uskutečnil 

rozhovory. Ve svojí případové studii jsem zkombinoval dvě metody sběru 

výzkumných dat, a to polostrukturované rozhovory s respondenty – představiteli 

nestátních neziskových organizací, a dále jsem se opřel o sekundární data 

z dokumentů popisujících proces tvorby a implementace integrační politiky, 

z nichž jsem čerpal informace o aktérech této politiky na území hlavního města a 

jejich vztazích. V této studii jsem se opíral o teorii implementačního deficitu a 

teorii implementace politik, popisujících model top-down a bottom-up 

implementace. Protože jsem si zvolil explanační formu případové studie opřenou 

o určité teorie, považoval jsem za vhodné využít jako metodu sběru dat právě 

polostrukturované rozhovory s respondenty (rozhovory s návodem). 

Polostrukturovaná interview s návodem mi pomohla zaměřit se při rozhovorech 

s respondenty na určité, pro můj výzkum zajímavé okruhy témat, které by byly 

důležité pro potvrzení, nebo vyvrácení teorií založených na hypotézách, a také ze 

kterých bych mohl zjistit důležité údaje o vztazích různých aktérů, roli a jednáních 

neziskových organizací při implementaci integrační politiky. Pokusil jsem se při 

rozhovorech získat údaje o tom, jaké služby poskytují neziskové organizace, jakými 

změnami prošly, s kým spolupracují a také jsem se zaměřil na téma možných 

problémů vznikajících při implementaci politiky, které jsou vnímány respondenty. 

Také jsem jim ale ponechal možnost odpovídat na otázky volně a v libovolném 
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pořadí, abych si mohl získaná data obohatit i o informace, které jsem případně 

nezohlednil při sestavování návodu k rozhovoru, ale které by se ukázaly jako 

přínosné a podstatné pro výzkum, například aby se respondenti zmínili o 

problémech při poskytování služeb cizincům, jež nespadají do žádného okruhu 

problémů zmíněných v otázkách. Během uskutečnění rozhovorů jsem také přišel 

na to, že respondenti vykazují spokojenost s určitými okolnostmi, které jsem 

považoval za potenciálně problematické. Proto jsem se nakonec rozhodl ve 

výzkumu zohlednit i pozitivní anebo neutrální názorů respondentů na okolnosti 

práce neziskových organizací. Také jsem se snažil najít příznaky implementačního 

deficitu pomocí vlastního hodnocení práce neziskových organizací respondenty, 

proto jsem kladl i dotazy na poskytované služby, odpovídající naplňování čtyř 

hlavních priorit integrace migrantů. Výzkum založený na primárních datech jsem 

podpořil výzkumem založeným na sekundárních datech, kde jsem se pokusil 

podrobně popsat různé aktéry integrační politiky v Praze, zmapovat jejich vztahy a 

role a vymezit postavení neziskových organizací v této síti aktérů. To mi pomohlo 

zjistit, jaký model implementace politiky se dá využít pro popis integrační politiky 

v Praze. 

Při kódování rozhovorů v rámci tematické analýzy jsem postupoval dle návodu 

Brauna a Clarka. Nejprve jsem tedy přečetl všechny záznamy rozhovorů a přitom 

jsem začal poznamenávat v textech opakující se témata nebo jen zajímavé pasáže. 

Následně jsem začal shánět podklady pro vytvoření kódů, přičemž témata 

opakující se v různých rozhovorech anebo v rámci jednoho rozhovoru jsem 

v textovém redaktoru barevně označoval v závislosti na tom, čeho se dané téma 

týkalo. Následně jsem po barevném označení částí textů začal tyto části třídit do 

kódů, které by dané textové pasáže nejlépe vystihovaly. Občas se stávalo, že se 

v jedné textové pasáži překrývalo hned několik témat a danou určitou část textu 

jsem mohl použít ve dvou anebo více kódech, což jsem udělal. Dále jsem začal 

pracovat s vytvořenými kódy a rozhodovat se, jestli jsou pro mě podstatné anebo 

jsou dostatečně podložené poznámkami vyskytujícími se v rozhovorech 

respondentů. Následně jsem začal sjednocovat vytvořené kódy do tematických 

okruhů a rozhodovat se, které jsou vůbec podstatné pro můj výzkum. Některé 

vytvořené tematické okruhy jsem tak musel nakonec úplně opustit, protože buď 
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nebyly dostatečně podložené kódy, nebo se mi nezdály být podstatné pro můj 

výzkum. V rámci tematických okruhů se také začala vyčleňovat určitá subtémata, 

která se například týkají jednoho problému, ale příčina vzniku problému je dle 

respondentů odlišná. Výsledky této práce s texty, jejich kódování a třídění do témat 

jsem rozpracoval v tabulce, kde sloupce charakterizovaly tematické okruhy a řádky 

tvořily subtémata s příslušnými kódy. Každý sloupec měl svoje vlastní řádky, 

protože se kódy v tématech až na pár výjimek nepřekrývaly. Vznikla tak podoba 

tabulkové matice, která mi zjednodušila přehled a práci s daty. Také jsem údaje 

v této matici roztřídil dle respondentů. 

Pro svůj výzkum z několika vzniklých témat jsem si nakonec vybral tři 

nejpodstatnější, a to téma Vnímaných problematických okolností práce NNO, 

téma Spokojenost s podmínkami a okolnostmi a téma Spolupráce na tvorbě 

politiky. 

4.1.4.1 Charakteristika respondentů 

V této kapitole uvádím stručnou charakteristiku dotázaných respondentů a 

organizací, v nichž působí. Všechny respondenty souhlasili s využitím osobních 

údajů v této diplomové práci. 

1) Mgr. Monika Korábová – ředitelka organizace Poradna pro integraci z.ú. 

Zaměření práce Poradny pro integraci spočívá v poskytování právní, sociální či 

psychosociální pomoci a podpory při vzdělávání, poskytování vyučování českého 

jazyka pro děti [Poradna pro integraci: online]. 

2) Luboš Kožíšek - koordinátor poboček a terénní práce v organizaci 

Integrační centrum Praha o.p.s. 

Integrační centrum se zabývá právnickým a sociálním poradenstvím. Organizuje 

také kurzy českého jazyka pro cizince, vzdělávací semináře o české kultuře 

zaměřené na lepší orientaci v české společnosti. V rámci integračních akcí 

organizuje různé komunitní, kulturní a sportovní aktivity. Spolupracuje také 

s různými institucemi a veřejností [Integrační centrum Praha: online]. 

3) Ing. Alexandr Zpěvák – ředitel organizace InBáze, z.s. 
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Organizace InBáze poskytuje širokou škálu poradenských a asistenčních služeb pro 

migranty včetně odborného sociálního poradenství, psychosociálního poradenství, 

služeb pro rodiny s dětmi, pracovního a kariérního poradenství, programů pro děti 

a akcí pro veřejnost [InBáze: online].  

4) Eva Kalinová – vedoucí sekce služeb pro cizince v organizaci META, o.p.s. 

META, o.p.s., je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném 

přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Zároveň nabízí podporu pedagogům a 

školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ). Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy se META svou 

činností snaží prosazovat a spoluvytvářet vzdělávací systém, který dokáže koncepčně, 

kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a 

rozvíjet jejich potenciál [META: online]. 

5) Jelena Silajdžić – ředitelka nevládní organizace Slovo 21 z.s. 

Zvláštností této organizace je, že neposkytuje přímo sociální a právní poradenství, 

ale pomáhá cizincům z třetích zemí prostřednictvím různých integračních kurzů a 

aktivit a také spolupracuje s veřejností ve sféře interkulturních vztahů. 

6) Elena Tulupová – předsedkyně organizace AMIGA z.s. 

Organizace AMIGA pořádá různorodé integrační aktivity pro cizince, školení a 

kurzy, konzultační kurzy, zaměřuje se také na sociální a právní poradenství 

[AMIGA: online]. 

4.1.5 Tematická analýza rozhovorů 

Prvním mnou vyčleněným tématem, se kterým jsem pracoval, je téma Vnímaných 

problematických okolností práce NNO. Toto téma vzniklo samozřejmě proto, že 

můj výzkum byl zaměřen na zjištění možných vnímaných problémů a i návod 

k rozhovoru obsahoval dotazy, přímo se ptající na možný výskyt problémů. Všichni 

respondenti se zmínili o určitých okolnostech, které vnímají jako problematické a 

které jim překáží v dosažení určitých cílů nebo naplňování plánů. Některé 

okolnosti se u všech respondentů v různé míře opakovaly, některé se objevovaly 

jen například u jednoho nebo u dvou. Nicméně nehledě na frekvenci výskytu jsem 
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se rozhodl určité problematické okolnosti u různých respondentů zmínit a vyčlenit 

do subtématů ve výzkumu, protože se mi zdály být zajímavé. Prvním subtématem, 

které jsem v tomto tématu definoval a které se opakovalo u všech respondentů, je 

problém projektového financování. 

Všech šest respondentů si stěžovalo na to, že vnímají systém projektového 

financování jako jeden ze základních problémů vůbec, který nejvíc překáží 

důsledné práci neziskových organizací. Princip projektového financování spočívá 

v tom, že peníze jsou neziskovým organizacím poskytovány na základě žádostí o 

určité projekty, což vyžaduje ze strany neziskových organizací proces podání 

žádosti, ze strany státu zase proces schvalování. Tato procedura vyžaduje z obou 

stran čas a výsledek není vůbec jasný, takže vzniká nejistota financování a tím 

pádem nejistota fungování organizace. Není jasné, co si budou moct v nejbližší 

časové perspektivě dovolit, a není možné nastavovat jakékoliv dlouhodobé 

plánování fungování organizace. Stává se, že peníze na projekty, které už běží, se 

k organizacím dostávají už během roku a částka neodpovídá očekáváním, takže 

financování probíhá z vlastních zásob organizace. 

(Dále po názvu organizace následují přímé citace výpovědí respondentů 

z příslušných organizací, originální stylistika výpovědí je zachována). 

PPI: Základní legislativně finanční překážka, ale to je u všech sociálních služeb 

v týhle zemi, je, že prostě chybí pravidelný financování sociálních služeb. Jak je to 

nastavený, kdy vlastně každej rok nevíte, jestli budete mít na příští rok dostatek 

financí, jestli zaplatíte lidi, jestli zaplatíte služby, jestli zaplatíte možnost cokoliv 

poskytovat těm klientům, tak brání jakýmukoli rozvoji organizace tohoto typu. 

Leden, únor a furt nevím výsledek dotací. Nevím, jestli budu moct zaplatit na příští 

rok všechny lidi, co mám. To je každoroční boj. Každá vláda před volbama mluví o 

tom, jak upraví… i Babiš mluvil o tom, že konečně nastaví správný systém, aby to 

financování bylo kontinuální a nezávislé na projektech. Zase je to stejný. My už si 

v tomhle iluze neděláme. To je nejdůležitější překážka. 

ICP: Ono vždycky největším problémem je i nekontinuálnost finančních prostředků. 

Stávalo se, že kdysi z toho předchozího EIFu jsme dostali finanční prostředky na jeden 
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rok, někdy třeba na pár měsíců. Čili toto nějakým způsobem vzbuzovalo i jistou 

nervozitu. Vůbec jsme nevěděli, jestli budeme dále fungovat nebo ne. S tím se pojí i to 

přemýšlení o tom, jaké tady máme místo, co chceme do budoucnosti dělat... 

…i ty problémy se pojí s tím, jak je to projektově nastavený. Vidíme i potřebu ze strany 

klientů, ale například ty naše služby poskytnout nemůžeme, protože prostě máme 

jasně definovanou cílovou skupinu. 

S tímto problémem je také přímo spojen problém odtoku pracovníků, jejichž 

přítomnost v organizaci je také závislá na financování a kteří v případě 

neposkytnutí dotací musí být propuštěni. 

INBAZE: Problém je vždycky u těch projektů, protože jsme z velké míry financovaný 

z různých státních a evropských dotací, že prostě zvlášť evropské dotace, které jsou 

poměrně velké, mají takový… že jsou, nejsou, jsou, nejsou. Trochu se pohybujeme po 

takový synusovce. V současný době jsme opravdu na vrcholu, že je nás fakt hodně. 

Vzhledem k tomu, že jsme dost silně závislí na těch finančních prostředcích, tak to 

není úplně ideální tak, jak bysme si to představovali. Snažíme si aspoň takhle říkat si: 

Tohle chceme dělat, tak se na to budeme snažit získat peníze. Tohle si myslíme, že je 

důležitý. 

Už se nám stalo, že jsme opravdu klesli, že nás tady byla tak třetina, co teď. Jako 

udrželi jsme ty programy nějakým způsobem v chodu, že třeba nebylo šest klubů, ale 

byly jenom dva. Ale bylo to zase náročný z pohledu těch lidí, co tady zbyli, že tý práce 

bylo poměrně hodně a zároveň jsme třeba museli psát nový granty, abysme zase 

dostali ty peníze… Blbá je ta nejistota. U těch evropskejch grantů to ještě jde. O nich 

se dozvím ještě předtím, než je realizuju, jestli jsem je dostal nebo ne. Ale třeba u 

státních dotací se často dozvíme až třeba teď, jestli jsme dostali nějaký peníze a 

přitom teoreticky ten projekt běží od 1.1. Vždycky jsou nejhorší ty první dva, tři 

měsíce v roce, kdy prostě my podáváme poměrně dost grantů, tak to je takový věštění 

z koule, jestli na to dostaneme peníze. Musím zaklepat, že jsme poměrně fakt úspěšní. 

I pro ty zaměstnance je to složitý, že jim nemůžu říct, že budou tady do konce roku. 

Může se stát, že v březnu prostě skončí. 
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V současný době máme překážky spíše toho organizačního charakteru. Snažíme se 

nastavovat takový věci jako vzdělávání těch lidí, ale zároveň prostě nevíme, když 

někoho vzděláme, tak aby nám tady zůstal. 

Respondentka z organizace META rovněž vyjádřila nespokojenost se systémem 

projektového financování, ale nejen ve vztahu k neziskovým organizacím, ale i ve 

vztahu k organizacím spolupracujícím na integračních projektech, například 

školách. 

META: Ideálně by mělo všechno fungovat systémově a ne projektově. Třeba to, že se 

ve třídě nebo ve škole objeví žáci s odlišným mateřským jazykem, by ta škola měla 

čerpat nějaký finance už jenom proto, že se tam takové dítě objeví a ne na základě 

nějakých projektů, protože dnešní doba je velmi vytížená a ředitelé škol jsou taky 

přesyceni různýma starostma a to že my vlastně škole doporučíme, že si může čerpat 

na rozvojový program MŠMT, to ho jenom utvrdí v tom, že když nemá čas a nemá na 

to úplně náturu a není projektový manažer, tak to třeba neudělá a to dítě tu podporu 

pak nedostane a to je škoda. Bylo by fajn, aby ty změny byly systémový a paušální na 

základě nějakých normativů. Prostě podle toho, kolik dětí je, tak tolik dostane ta 

škola peněz. 

Nestabilita financování vyplývající z projektového nastavení se samozřejmě odráží 

na jednotlivých aktivitách neziskových organizací. 

SLOVO 21: V čem jsou velké problémy, je systém financování. Co se týká projektů, to 

je státní záležitost a tím pádem my to máme 100% financovaný, tak s tím problém 

nemáme, ale máme problém například s tím, že začínáme 1. ledna a my rozhodnutí o 

tom, jak to je, dostaneme v březnu. Teoreticky se může stát, že to prostě nevyjde. 

Čekáme peníze tři měsíce jako nevládní organizace, která je nekomerčního 

charakteru, minimálně do konce března nemáme peníze a děláme z ničeho. Musíte si 

vzít úvěr nebo kontokorent a pak máte úroky, které nikdo neuznává atd. atd. Ale to se 

netýká jenom Slova 21, ale celýho nevládního sektoru. Loni jsme měli projekt od 1. 

ledna 2017 a peníze jsme dostali koncem srpna. Tak co mám říct? Cash flow je 

tragédie. 
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Nebo my vydáváme 4x ročně brožurku o cizincích, kde jsou různé informace. A 

například máme problém s financováním, takže to brzy skončí. A to je jediný tištěný 

materiál, který chce strašně moc lidí mít, ale my to nemáme z čeho pofinancovat. To 

je ten problém. Bylo by krásné, kdyby to dostalo novou podobu a aby to vycházelo a 

aby ti cizinci byli informovaný. 

AMIGA: Co se týče finančních překážek, tak s tím určitě jsme se potkali. I když jsme 

organizace převážně dobrovolnická, tak určitě potřebujeme materiály a náklady na 

koordinace a nějaký základní potřeby organizace a to nebylo, ani není jednoduché. 

Co se týče českýho financování, tak jsme měli dojem, že je to jakoby politicky 

zaměřené. Naštěstí jsme měli tu podporu Městské části Prahy 2 a pak následně i toho 

magistrátu. Ale například co se týče Ministerstva vnitra, které vyjadřovalo zájem a 

podporu… snažili jsme se poprosit o nějaký financování na naše aktivity, ale 

nepodařilo se to. 

Určitě není reálné, aby migrační neziskovky, který fungují na základě projektů a je 

velmi těžké udržet stabilitu financování organizace. 

Druhým mnou definovaným subtématem, které jsem vyčlenil a které se opakovalo 

téměř u všech respondentů, je problém přílišné administrativní zátěže. Tento 

problém je také částečně spojen se systémem projektového financování, protože 

neziskové organizace jsou nuceny registrovat veškeré útraty, ale také vyplňovat 

žádosti a formuláře pro financování všech svých projektů. Administrativní práce 

tak dle respondentů zabírá příliš mnoho času, a zaměstnanci se tak často nemohou 

věnovat přímo své práci na projektech, narůstá tak zbytečně objem práce, který ale 

není nijak financován. 

PPI: Administrativa je šílená. Řekla bych, že je každej rok horší a horší. Administrace 

jakýchkoliv projektů je nesmírně náročná časově, personálně. Kontroly, který k nám 

chodí, ubírají strašně moc času. Řeší se vyloženě naprosto nepodstatný záležitosti, 

kdy se skutečně dohledávají částky ve výši haléřů. To si nedělám legraci. Skutečně 

třeba strávíme tři hodiny na tom, že dohledáváme částku 0,01 halíř a musíme to 

skutečně dohledat. To jsou věci, kterýz našeho pohledu, jsou úplně nesmyslný. 
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ICP: Příručka k rozhodnutí a je neskutečně milion pravidel, podle kterých se my 

musíme řídit, co musíme všechno sledovat, jaké reporty psát atd. Administrativní 

zátěž vůbec neziskových organizací je obrovská. Myslím si, že to potom bohužel 

zabírá velkou část úvazku jednotlivých pracovníků, kteří se potom nemohou 

soustředit na rozvoj vlastně tý práce, na tu klientskou práci a tak. To je překážka, jak 

je tady vůbec nastavena v podstatě ta politika financování služeb, jakou nabízí naše 

Integrační centrum Praha. Vlastně nejde o žádný peníze přímo, ale vždycky je to přes 

nějakou projektovou žádost, vždycky tam jsou nějaký podmínky, indikátory atd. atd. 

Prostě tisíc věcí, podle kterých se my musíme řídit. 

INBAZE: Potýkáme se s tím, že na jedný straně ta administrativa narůstá, protože ty 

projekty chcou prokazovat, že ty prostředky byly vynaloženy opravdu efektivně, ale 

zároveň nám nechcou dávat ty peníze na tu administrativu, která je pak složitá. 

Jenom vyplňování, spousta různých šanonů. Vyplňovací formuláře, který musíme 

vyplňovat jak my, tak třeba i ti klienti těch služeb a zabírá to strašně času. Takovou 

práci musí mít člověk rád, protože ne každého to baví. 

META: Administrativně nás samozřejmě zatěžuje byrokracie obecně. Příklad: Máme 

sociální službu nebo jakýkoliv projekt, který realizujeme, je velmi náročný na 

administrativu. My musíme vykazovat každého klienta. I klienta samotného 

zatěžujeme tím, že nám podepisuje různé informované souhlasy. Tím, že si ho 

vykazujeme v projektu, musí doložit, že dejme tomu jeho dítě je dítě s odlišnym 

mateřskym jazykem, což je na první pohled patrné. On si ťuká na čelo, proč po něm 

vůbec takovouhle banalitu chceme, ale donátor to po nás vyžaduje a my musíme 

schraňovat miliardu papírů. Tam bych si samozřejmě uměla představit, že by měly 

být ty podmínky úlevnější tak, aby nás ta administrativa tolik nezatěžovala. Na 

druhou stranu z praxe víme, že to spíše bude horší a horší. Teď bude zase změna 

v tom GDPR. Ocenila bych, kdyby ta administrativní zátěž nebyla tak velká. 

Dalším mnou definovaným subtématem je nedostatečná evaluace práce 

neziskových organizací a jimi poskytovaných služeb. Tato nedostatečná 

evaluace má dva hlavní důvody, a to buď nedostatečně propracované evaluační 

nástroje, anebo problematická komunikace s klienty. Dle respondentky 

z organizace PPI chybí smysluplná evaluace potřeb klientů neziskových organizací 
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ze strany úřadů. Respondent z Integračního centra Praha zase zmínil nedostatky 

evaluace obecně, jejich zaměřenost na kvantitativní údaje a také obtížnost 

získávání údajů o každém klientovi. Respondent z organizace InBaze podotkl, že 

evaluace bývá problematická i kvůli uzavřenosti určitých komunit cizinců a jejich 

neochotě poskytovat zpětnou vazbu. Celkem si tedy na nedostačující evaluaci 

stěžovali tři respondenti. 

PPI: Přiznám se, že jsou věci, který kritizujeme neustále. Určitě to nastavení není 

optimální. Z našeho pohledu ta pomoc Prahy nebo braní na vědomí, že v Praze nebo 

vůbec v Čechách jsou cizinci, který tady prostě fungujou, pracujou, že furt to jakoby 

nikdo nebere jako důležitou věc. Je to tak, že to jakoby bereme na vědomí, ale není to 

braný jako fakt jako hodně významná věc. I když třeba proběhla nějaká analýza 

potřeb cizinců, tak z našeho pohledu ten vzorek nebyl dostatečně reprezentativní a ty 

otázky, který ta analýza těm klientům kladla, tak z našeho pohledu to nebylo úplně 

skvělý a de facto ten výstup z toho je pro nás téměř nic neříkající. 

 Právě z pohledu státních orgánů chybí taková ta evaluace úspěšnosti poskytování 

služeb klientům z hlediska těch našich organizací. Víceméně to nikoho nezajímá. Jako 

není to překážka, ale nikdy nikoho nezajímalo, kolika lidem jsme tu pomoc poskytli. 

ICP: Tady jste se dotkl největšího problému vůbec všech projektů, které jsou. Evaluace 

atd. je velký problém celkově, protože jsou to data, která nelze jednoduše získat. Je to 

sice nějaký zásah do života toho člověka, ale těžko můžeme sledovat každého klienta, 

jak a do jaké míry ta naše služba ovlivnila jeho život. Nicméně každá nezisková 

organizace, která pracuje na bázi projektu, tak má povinné indikátory, které jsou 

bohužel vyjádřeny spíše čísly. 

Máme tu program ARUM, který používá většina organizací, které dělají sociální práci 

nebo poradenství, nicméně to jsou tyhle tvrdý data, který se dají jednoduše z toho 

systému získat, ale ty měkčí data, to už je problém. To v podstatě nezajímá ani ty 

poskytovatele dotací. Tam se to nesleduje a ani na to není připravená půda. Ani na to 

nejsou lidi, kteří by to sledovali. Ani vlastně neexistuje nadřazenější orgán, který by se 

tím zabýval skutečně fundovaně. 
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INBAZE: Většinou se snažíme dělat zpětnou vazbu, evaluaci. Je to teda složitý, 

protože ne zdaleka všichni klienti jsou ochotni nám zpětnou vazbu poskytovat. Jak 

v kterých projektech. Třeba v kariérním a pracovním poradenství, tam skutečně 

probíhají průběžné evaluace a na základě toho se ten projekt trochu upravuje. Když 

se něco ukáže, že není efektivní nebo pro ty ženy zbytečné. Snažíme se o to i v rámci 

těch vzdělávacích programů. Trošku horší je to s těma komunitníma volnočasovýma 

programama, protože tam opravdu ty lidi ne moc rádi… jednak to ze své země 

původu neznají, když po nich třeba chceme, aby se nějak vyjádřili, jak se jim to líbí. 

Jako překážku bych viděl i tu evaluaci. My jsme se střetávali s tím, co ti migranti 

chcou a zároveň u některých komunit třeba je problém se do nich vůbec dostat. 

Snažíme se komunikovat s vietnamskou komunitou, ale ta je poměrně uzavřená. 

Dále jsem definoval subtéma problematické spolupráce se státní správou. 

V rámci tohoto subtématu se celkem stručně vyjádřili tři respondenti. 

Respondentka z Poradny pro integraci svou myšlenkou o nedostatečné pozornosti 

státní správy k potřebám neziskových organizací přímo navázala na nedostatečnou 

evaluaci. 

PPI: …nebyly tam třeba vůbec zvýrazněny nějaký potřeby i různých příspěvkovejch 

organizací. My jsme často kladli dotazy typu, co se stane v případě, že cizinec po 

nějakém čase přijde do důchodovýho věku a bude potřebovat zařízení do domu 

seniorů, do domu s pečovatelskou službou. Nebo přijde rodina, která bude mít 

handicapované děti, nebo budou sami handicapovaní. Co v tom případě? Kam se 

umístí? Jsou ty organizace na to připravený? Kdo tam bude s tím cizincem 

komunikovat? Je někdo schopen komunikovat v danym jazyce? Na to jsme už 

nedostali odpověď. 

Respondentka z organizace SLOVO 21 se obecně vyjádřila o občasných problémech 

spolupráce s ministerstvy. 

SLOVO 21: Ministerstvo vnitra je to jeho role, aby to dělalo. Ale kromě toho jsou další 

ministerstva jako MŠMT, MPSV, MZ atd. a tam už to tak moc nefunguje. A všichni se 

brání tomu, aby s tím něco společnýho měli, nemají zaměstnance, nemají kapacity, 
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nemají peníze. Ministerstvo vnitra plní tu svou část. Ty ostatní ministerstva, musím 

říct, že nic moc. A pak všechno je o lidech. 

Podobně stručně se vyjádřila i respondentka z organizace AMIGA 

AMIGA: Komunikace v rámci naší advokační práce s Ministerstvem zdravotnictví 

nebyla jednoduchá. 

Zajímavým subtématem je nedostatečná pozornost k problémům migrantů 

z chudších zemí Evropské unie. I když tento problém neovlivňuje přímo práci 

mnou oslovených neziskových organizací, zaměřujících se na cizince z třetích zemí, 

rozhodl jsem se toto subtéma označit. Na tomto problému se totiž shodli dva 

respondenti a vyjádřili se v tom smyslu, že neposkytují služby této skupině 

v podstatě proto, že na to nejsou vyčleněné projektové finance. 

PPI: Pak další překážka, ale ta spíš je možná u těch projektovejch věcí, který jsou 

z Ministerstva vnitra, že ta pomoc je nastavená většinou třetizemcům, tzn. cizincům 

ze třetích zemí, ale už nikdo nepřemýšlí nad tím, že je tady spousta cizinců ze zemí 

Evropské unie jako je třeba Rumunsko, Bulharsko atd., který jsou na poměrně nízký 

ekonomický úrovni… ale ono i Slovensko, když to tak vezmu. A je potřeba i těmhle 

lidem pomáhat a na to bohužel projekty zatím nemyslí. 

ICP: Nicméně i v regionech a i v Praze se ukazuje potřeba, aby se tato cílová skupina 

rozšířila i na občany EU. Mluvíme tedy především o lidech, kteří přicházejí 

z Bulharska nebo z Rumunska a mají stejné potřeby a každý se potřebuje naučit 

jazyk. Dost často dochází i k potřebě poskytování pracovně-právního poradenství a 

tak. 

Subtématem, které částečně navazuje na problém projektového financování, ale ne 

úplně, je problém nedostatečného financování mezd pracovníků NNO. S tím je 

spojen i problém sehnání kvalifikovaných odborníků. 

PPI: Když jsme si sami zjišťovali, tak jsme většinou dostali samozřejmě zápornou 

odpověď, protože chtít po pečovatelkách, které mají 12,5 tisíce hrubýho, aby ještě 

zvládaly dva cizí jazyky při práci s klientem, je naprostej nesmysl. 
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Pokud sháním člověka vysoce kvalifikovanýho se znalostí několika jazyků a nabídnu 

mu pak nízkou mzdu, tak je logický, že mi tam ten člověk nenastoupí. 

INBAZE: Setkáváme se spíš s problémy, které tkví v těch financích. Třeba magistrát 

podporuje poměrně dost integraci cizinců i grantově, akorát, že nepodporuje mzdy, 

což v podstatě naše náklady tvoří z velký míry mzdy, protože dělají tu práci a lidi a 

nějak je člověk musí zaplatit. 

Organizační překážky jsou třeba takový, jak nechcou platit tu administrativu, tak se 

jim nelíbí ani moc platit to vedení. Právě v tom se pak dostáváme do pozice, že máme 

ne moc velký úvazky vlastně na vedení tý organizace. Většinou jsme spojený s 

nějakym projektem, který musíme plnit a v rámci toho trošku se věnovat tomu vedení 

organizace. Když jsme schopni si uspořádat to strategický plánování, tak pak už to 

jakoby přenášení do praxe a kontrola už hodně zadrhává, protože furt se něco píše… 

projekt nebo přijde kontrola. Těch kontrol je poměrně dost. V tom máme třeba 

problém, že nejsme úplně třeba schopni zaplatit i třeba mě jako ředitele. 

V současný době máme překážky spíše toho organizačního charakteru. Snažíme se 

nastavovat takový věci jako vzdělávání těch lidí, ale zároveň prostě nevíme, když 

někoho vzděláme, tak aby nám tady zůstal. 

Dalším subtématem je problém nedostatku zaměstnanců. Nedostatek 

zaměstnanců je především následkem nepoměru financování neziskových 

organizací k poptávce po jejích službách a administrativní zátěži, která zabírá 

hodně pracovního času stávajících zaměstnanců. 

ICP: Jak jistě víte, neziskový organizace nemají ani personální oddělení, který by jim 

pomohlo s náborem lidí, nemají ani žádná PR oddělení a nakonec spoustu věcí, který 

jsou opravdu potřeba a který normální podnik zvládá tím, že na to má svoje 

zaměstnance, tak v neziskových organizacích se děje někdy dobrovolnou prací. Až 

potom, co si uděláte všechno, co máte, tak pak se zabýváte tady tím. Řekl bych, že 

tohle vůbec v tý organizační struktuře nebo vůbec ti kmenoví zaměstnanci, kteří v tý 

organizaci jsou, tak mají za úkol spoustu dalších věcí, ale na personální věci už 

nezbývá vůbec prostor. 
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META: Jsme kapacitně poddimenzovaný, přetížený. Určitě by se tady uživilo dalších 

pět lidí tak, abysme si práci rozložili. Ale práce v neziskovym sektoru je holt takhle 

zběsilá, že si musíme hodně moc zasloužit ty finanční prostředky, který dostáváme. Já 

bych si představovala samozřejmě vyšší kapacitu tak, aby ta služba mohla být ještě 

kvalitnější. 

SLOVO 21: Chybí. Problém vždycky je, že když dáváte dohromady projekt, tak tam 

dáte x lidí a pak se může stát, že se to redukuje atd., a proto si nemůžeme dovolit mít 

právníka nebo ekonoma na projektu, což by byla nutnost. Opravdu někdy děláme 12 

hodin denně, abychom to dohnali a pak mi nadávají, že neplatíme přesčasy. Ale 

z čeho to zaplatíme? Ten projekt to neuznává. Ty pravidla jsou nastavený. Pravidla, 

který nastavují ministerstva, nedovolují proplácet přesčasy. 

Problémem zmiňovaným respondenty, který jsem vyčlenil do subtématu, jsou také 

nálady veřejnosti a politická situace. Někteří respondenti si stěžovali, že jejich 

snahy o integraci cizinců naráží v některých aspektech na neinformovanost 

veřejnosti nebo na určité politické nálady a tím pádem i některý odpor. Dle 

respondentů by se úřady měly více věnovat informování veřejnosti. 

ICP: Myslím si, že se to teprve ukáže, jak pracovat s veřejností. Nicméně určitě na to i 

nějaké veřejné prostředky půjdou. Jak zase to bude účinné, jak to bude možné 

evaluovat, to už je další otázka. Ale myslím si, že je potřeba, aby se tím neziskový 

organizace… Očekával bych i aktivitu Ministerstva vnitra, jakožto nositele nebo 

koordinátora integračních politiky vůbec celostátních a v době té krize migrační, tak 

v podstatě ani neobhájilo svojí vlastní politiku ani neinformovalo pořádně masově o 

tom, jak to tady ve skutečnosti je. Je otázkou, proč se tak děje nebo proč se tak neděje. 

Je potřeba, aby vystoupili i samotní aktéři jako jsou ministerstva, městský části… aby 

ukázali, že je tady po Praze několik městských částí, které se snaží i dělat integrační 

aktivity lokálního charakteru jako festivaly a potkávání. 

META: Jsou tady překážky dejme tomu společenský… takový ty nálady ve společnosti, 

populismus v politice atd. Tam bysme si samozřejmě představovali, kde by média a 

populisti nešířili nějakou paniku o naší cílový skupině nebo obecně o neziskovém 
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sektoru, protože samozřejmě narážíme na nějaký nepochopení občas ze strany 

majoritní společnosti, ale to je věc, která holt vždycky byla a bude. 

SLOVO 21: Uvidíme, jak dopadne ta vláda a pak uvidíme, co bude. Víme, co se děje ve 

společnosti. Pak kdokoliv může navrhnout cokoliv. Jestli půjdou věci k lepšímu nebo k 

horšímu je věc politiky. 

Dalším subtématem týkajícím se vnímaných problémů je vytíženost kvůli 

legislativním normám. I když to není okolnost, která by přímo neziskovým 

organizacím překážela v práci, dva respondenti se zmínili o daném problému v tom 

smyslu, že existující legislativní normy jsou dle nich příliš striktní k migrantům a 

ztěžují integrační procesy, čímž jsou nivelizovány snahy neziskových organizací o 

úspěšnou integraci cizinců, poptávka po službách převyšuje jejich nabídku a tím 

vzniká pracovní přetíženost neziskových organizací. 

ICP: Tohle jsou pěkné otázky, ale vždycky je to nakonec o tom, jak jsou jednotlivý 

subjekty otevřený ke spolupráci a jestli jim opravdu jde o ten společnej cíl. Tam nikdy 

nevíte, na koho narazíte. Řekl bych úprava vůbec pobytová. To, že dost často jsou 

cizinci tady v právní nejistotě, by se dalo říct, protože dlouho se rozhoduje o různých 

žádostech nejenom na prodloužení, ale i jinýho druhu. Řekl bych, že největší 

legislativní překážkou pro nás je prostě ta právní nejistota, která se prostě s tím 

statusem toho cizince pojí a dost to potom komplikuje životy těch lidí, a proto máme 

velmi vytížené právní služby. 

AMIGA: Určitě to jsou legislativní bariéry, ty jsou velmi důležitý. Co se týče zákona o 

pobytu cizinců… pro nás hlavní překážkou je samotný cizinecký zákon a protože se 

hodně taky věnujeme otázkám zdraví a zdravotní péče, tak určitě všechno, co je 

spojené se zdravotním pojištěním. Je to pro naše klienty velký problém. Právě proto 

jsme dlouhodobě zapojeni do kampaně Konsorcia do všech grantů týkajících se 

veřejného zdravotního pojištění. Ta česká legislativa rozhodně dokáže pro naše 

klienty... je to pro ně drahý. 

Druhým tématem, se kterým jsem pracoval ve svém výzkumu, je téma 

Spokojenost s podmínkami a okolnostmi. Toto téma se mi podařilo vyčlenit 

z rozhovorů nehledě na to, že jsem se primárně zaměřil na potenciálně 
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problematické okolnosti práce neziskových organizací. Respondenti se poměrně 

často kladně vyjadřovali k různým tématům, na která jsem se při rozhovorech ptal 

a kde jsem se původně snažil najít možné problémy. Tento fakt se mi zdál být 

zajímavý a informačně přínosný, proto jsem se rozhodl toto téma zahrnout do 

výzkumu a pokusit se porovnat, jak se kteří respondenti vyjadřují ke stejným 

okolnostem práce neziskových organizací – kladně, nebo kriticky. 

Prvním subtématem, které je založeno na výpovědích respondentů, je 

spokojenost s komunikací s jinými aktéry integrační politiky. Respondenti si 

poměrně často chválili spolupráci a komunikaci s Ministerstvem vnitra, 

Magistrátem hlavního města Prahy, městskými částmi a ostatními neziskovými 

organizacemi. 

PPI: Komunikační překážky asi žádné nevidím. Myslím si, že nemáme žádné 

komunikační bariéry třeba s Ministerstvem vnitra. S nima máme poměrně korektně 

nastavený vztahy a celkem dobře s nima fungujeme. Pokud je nám cokoliv nejasnýho 

nebo potřebujeme, tak jsme se vždycky snažili s nima nějakým způsobem dohodnout 

a ty problémy vyřešit. Nevidím nic zásadního v tý komunikaci. Asi je to i tím, že naše 

organizace se více profiluje jako organizace se sociálníma službama, nikoliv lidsko-

právní, tzn. že my tak úplně nejsme proaktivistický, který budou prostě prosazovat 

příliv uprchlíků a tak. 

INBAZE: Komunikaci s ostatními aktéry si myslím, že máme relativně dobrou. Známe 

ty příslušné lidi na magistrátu i Ministerstvu vnitra. 

Naštěstí Praha 2 a Praha 4 nám poskytly za poměrně dobrých podmínek prostory. 

Musím říct, že ty městské části a magistrát se trochu snaží pomáhat těm 

neziskovkám. 

META: Já si nejsem nějakých komunikačních překážek vědoma. Ta spolupráce 

probíhá v pohodě. 

AMIGA: Pro nás v tom smyslu asi nebyl nějaký velký problém. Od začátku naší 

organizace většina z nás neměla žádný zkušenosti s tím, co jim ta organizace získá. 

Jedna kolegyně měla nějaké zkušenosti s podnikáním, já vůbec. Pro mě to bylo něco 
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neznámého. V začátcích jsme byli velmi podpořeni českýma migračníma 

neziskovkama, který v tu dobu měly projekty pro migranty a migrantky, jak založit 

například svojí nevládní organizaci. V tom nám moc pomohly. Z Ministerstva vnitra 

nám taky pomohli, když jsme něco nevěděli. V tu chvíli pro nás to nebyly žádné velké 

komplikace. 

SLOVO 21: Magistrát se strašně snaží poslední dobou. Léta letoucí nic nedělal a pak 

konečně se založilo integrační centrum, pak portál a všechno možný a už se tomu 

začíná dávat pozornost. 

Druhým subtématem v rámci tématu spokojenosti s okolnostmi je spokojenost 

s nastavením pražské a státní integrační koncepce. Respondenti zmiňovali jak 

českou integrační koncepci, tak i pražskou integrační koncepci. Chválili v nich jak 

to, že jsou poměrně aktuální a zohledňují problémy cizinců, tak i například 

integrační cíle a požadavky zahrnuté do těchto koncepcí. 

ICP: Obecně si myslím, že ta koncepce vůbec není špatně nastavená, že odpovídá 

nějaký situaci i v český společnosti. Skutečně i ta majorita předpokládá od těch nově 

příchozích, aby tu češtinu znali. Je to tady tak nastavený. V podstatě ten cizinec tady 

nemá jinou možnost. Pokud to není mezinárodní firma, nějaký korporát, to je 

trošičku jiná cílová skupina než my máme a na tu ta koncepce ani tak nemíří. 

INBAZE: Když tady máte zmíněnou tu koncepci integraci cizinců Prahy, tak myslím 

si, že v tomhle je Praha poměrně progresivní a snaží se opravdu mít reálnou tu 

koncepci. Spolupracovali jsme na ní. Samozřejmě, že se tam nevejde všechno, ale to 

podstatný tam je a zároveň se každým rokem dělá nějaká její aktualizace, takže to je 

dobrý. 

SLOVO 21: To jsou platformy, který jsou hezky napsaný s hezkou myšlenkou a musí 

něco takovýho teoretického existovat. Co se týká hlavního města Prahy, tak je to 

opravdu dobře nastavený a to tak má být, protože v Praze žije minimálně třetina 

cizinců. Co se týká vládní koncepce integrace cizinců. 

Dále jsem vyčlenil subtéma spokojenost s procesem stanovení cílů. Mým 

předpokladem bylo, že implementační deficit může vznikat kvůli tomu, že nejsou 
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jasně dané cíle práce neziskových organizací, anebo jsou nejasně nastavené cíle 

integrační politiky a integračních opatření. Z výpovědí některých respondentů 

jsem ale zjistil, že jsou s nastavením cílů spokojeni především proto, že si 

neziskové organizace stanovují cíle své práce samostatně, v souladu s interními 

pravidly a během vyjednávání v rámci organizace. 

PPI: My si to stanovujeme sami, takže tam žádný problém nemáme. Je to jakoby celo 

organizační týmová věc. Na začátku nebo na konci roku si vždycky sedneme a 

řekneme si, co se bude dělat a jak se bude dělat na ten příští rok a tak. 

META: Děláme to v souladu s naším METAguidem, což je interní materiál, který byl 

sestavený před třemi lety a podle něho se snažíme postupovat, respektive každý 

zaměstnanec má závazek pracovat podle tohodle návodu, který ošetřuje metodiku na 

jakoukoliv službu vlastně v METĚ. Tam by taky mělo být všechno v pořádku. 

Na základě výpovědi jedné respondentky jsem také vyčlenil subtéma spokojenosti 

s legislativními normami. Respondentka z organizace META pochválila práci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zlepšení v legislativě, týkající se 

nastavení školského systému tak, že integrace dětí s jiným mateřským jazykem než 

čeština je nyní jednodušší než dříve. 

META: Vy tady zmiňujete nějaké legislativní překážky, které podle našeho názoru 

brání dosažení stanovených cílů. Musím říct, že za posledních 5 let, co se týká MŠMT, 

došlo opravdu ke zlepšení. Skutečně se nám daří v tomto směru nějakým způsobem 

působit na různé kompetentní osoby tak, abysme nějaké cíle prosadili. Samozřejmě 

ještě je tam co zlepšovat a v tuto chvíli se snažíme zlepšit zejména podmínky pro 

středoškoláky jak v přístupu do studia na střední škole, tak zvládnutí maturitních 

zkoušek. Co se týká začlenění dětí s odlišnym mateřskym jazykem do základních škol 

a mateřských škol, tak tam už je situace zlepšená díky tomu, že už se myslí na to, že 

má dítě dostat nějaké podpůrné opatření na základě vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně. Tam už k nějakým posunům došlo. 

Dalším subtématem, založeným také na stručné výpovědi respondentky 

z organizace META, které jsem si poznamenal, je spokojenost s procesem 



 

55 

 

evaluace. Respondentka se nezmínila o detailech mechanizmů evaluace, 

vypověděla jen, že s evaluací činnosti organizace nemají problémy. 

META: To určitě ne. My se snažíme pravidelně evaluovat naší činnost, takže tam 

máme nastavený mechanismy poměrně bezproblémově. 

Posledním minisubtématem, které je také založeno na krátkém výroku 

respondentky z organizace Poradna pro integraci, je spokojenost s počtem 

personálu. 

PPI: Tady v Praze určitě ne, v Praze jsme na tom (počet personálu – poznámka) 

celkem dobře. 

Třetím velmi podstatným tématem, se kterým jsem pracoval, je spolupráce na 

tvorbě politiky. Toto téma mě zajímalo proto, že jsem chtěl prokázat, nebo 

vyvrátit spoluúčast neziskových organizací na tvorbě integrační politiky v Praze, 

ale i v celé České republice. Pomocí práce s tímto tématem jsem chtěl zjistit, jestli je 

v Praze implementace integrační politiky nastavena dle modelu bottom-up, nebo 

top-down, a pokud jde o model bottom-up, tak zmíněné problémy vnímané 

pracovníky neziskových organizací se dají považovat za příznaky implementačního 

deficitu. 

V tomto tématu jsem vyčlenil dvě subtémata, a to spoluúčast na tvorbě pražské 

integrační politiky a spoluúčast na tvorbě integrační politiky České 

republiky. 

Skoro všichni respondenti zmínili, že se nějakým způsobem podíleli na tvorbě 

pražské integrační koncepce. 

ICP: Nehledě na to, že jsme v podstatě spoluautoři pražské koncepce integrace, kde 

jsme na další období přidávali v podstatě kapitolu nebo klíčovou oblast harmonické 

soužití nebo bezproblémové soužití mezi cizinci a Čechy. 

…Určitě se podílela, a sice hlavně na koncepci integrace cizinců na území hlavního 

města Prahy, kdy jsme spolupracovali… Loni jsme se podíleli významně na 

aktualizaci stávající koncepce, kdy naše vedoucí metodická kolegyně z integračního 
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centra vedla workshop k tý aktualizaci. Spolupracovali jsme i na vzniku akčních 

plánů, které na ty koncepce samozřejmě logicky navazují. 

Možná jiný neziskovky řeknou něco jinýho, ale pro nás je to opravdu důležitý 

materiál, vzhledem k tomu, že jsme byli u toho zrodu aktualizace, tak se snažíme 

reálně i psát projekty, které by té pražské koncepci odpovídaly. 

INBAZE: Ano, podíleli jsme se. Jsme vlastně ve skupině, které svolává Integrační 

centrum Praha a účastníme se. Ne úplně vždycky, ale skoro vždycky. Máme tam své 

zástupce. 

META: Kolegyně chodí i na advokační skupinu a máme zástupce i ve skupině 

zaměřený na PR. Krom toho jsme v blízkym vztahu s krajem, tzn. s Magistrátem 

hlavního města Prahy, kde spolupracujeme na vytváření koncepce a následně 

akčního plánu integrace cizinců. 

Rozhodně jsme hrdými členy toho realizačního týmu a myslím si, že to dělá té 

organizaci dobrou reklamu tím, že figurujeme jako hlavní spoluúčastníci. Přece jen je 

to čest, že figurujeme v nějakých koncepčních materiálech a strategiích. 

SLOVO 21: Myslím, že hodně (jsme se podíleli na tvorbě integrační politiky – 

poznámka). My jsme členem Konsorcia nevládních organizací, který se tomu věnuje. 

AMIGA: Ohledně angažmá procesu tvorby migrační a integrační politiky tak to šlo 

většinou skrz mě, protože jsem se stala koordinátorkou Konsorcia. 

Spíš nenavazujeme na tu koncepci, ale v určitém smyslu naše činnost byla taky 

reflektovaná v těch dokumentech, během jejich přípravy právě, protože jsme se do 

toho taky zapojovali. 

Respondentka z organizace Poradna pro integraci uvedla, že tato organizace se 

podílela i na tvorbě státního integračního programu. 

PPI: Spolupracujeme s Ministerstvem vnitra na státním integračním programu. 

Patříme určitě k významným partnerům Ministerstva vnitra díky tomu, že aktivně 

s nimi pracujeme na státním integračním programu. Pomáhali jsme i nastavovat 
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základní parametry, základní systém fungování při novém systému v roce 2016, když 

přišel nový integrační program. Vlastně naše metodika tam poměrně dost pomohla.  

Při tvorbě integrační ano. Tam si myslím, že poměrně aktivně se snažíme 

připomínkovat, pokud se jedná o nějaké změny při změně zákona. Snažíme se tomu 

přispívat svými poznatky. 

Ano, vytvářeli. Samozřejmě jsme byli v těch pracovních skupinách, vytvářeli jsme tu 

koncepci a jak jsem již říkala, měli jsme spoustu připomínek, spoustu bodů, který jsme 

do toho chtěli dát. 

4.1.6 Popis aktérů pražské integrační politiky a jejích rolí 

V této kapitole je uveden popis jednotlivých aktérů pražské integrační politiky a 

jejích rolí, založený na poznatcích ze sekundárních zdrojů. 

Při zajišťování politiky ve vztahu k integraci migrantů postupuje hlavní město 

Praha v samostatné působnosti. Míra angažovanosti hlavního města a rozsah 

opatření v této oblasti je stejně jako u ostatních krajů v plné kompetenci města. 

Role národní koncepce integrace migrantů je pro hlavní město v tom, že vymezuje 

podmínky pro naplňování, nabízí určitou metodickou podporu a koordinaci 

integračních opatření. Při naplňování národní koncepce si ale hlavní město může 

samo nastavovat priority, které jsou dle jeho pohledu potřebné, tím si samostatně 

zvolit postupy naplnění koncepce na svém území a systém opatření. Klíčová 

rozhodnutí v rámci integrační politiky ve vztahu k migrantům jsou v kompetenci 

Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Hlavní město 

Praha odpovídá za organizaci opatření zaměřených na začlenění migrantů a 

podporu bezkonfliktního soužití, a to i na úrovni jednotlivých městských částí. Dle 

národní koncepce se hlavní město Praha věnuje následujícím činnostem: 

spolupráci s různými subjekty integrační politiky, podpoře a rozvoji Integračního 

centra Praha, podpoře provázanosti činnosti ICP s dalšími neziskovými 

organizacemi a institucemi [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 

2014: 19]. 

Agendou integrace migrantů se v rámci Magistrátu hlavního města Prahy zabývá 

jeden odborník pro oblast národnostních menšin, který je zástupcem odboru 
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„Kancelář ředitele Magistrátu“. Věnuje se oblasti národnostních menšin a integrace 

migrantů, dále se také zabývá kompletní administrací grantových řízení různých 

integračních opatření. Tento odborník je současně také tajemníkem komise Rady 

hlavního města Prahy pro udělování grantů, vztahujících se k oblasti 

národnostních menšin a integrace cizinců na území hlavního města. V rámci 

Magistrátu hlavního města je také několik odborů, které se věnují naplňování 

opatření v oblasti integrace migrantů a spolupracují na tom. Jsou to odbory 

zdravotnictví sociální péče a prevence, školství, mládeže a sportu, odbor kultury, 

zahraničních vztahů, cestovního ruchu [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců 2014: 20-21]. 

Dalším aktérem integrační politiky cizinců na území hlavního města je Rada 

hlavního města Prahy, přesněji komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních 

menšin a integrace cizinců na území hlavního města Prahy. Tato komise plní funkci 

poradního a iniciačního organu Rady hlavního města Prahy. Členové této komise 

jsou zároveň pracovníci jednotlivých výše zmíněných odborů Magistrátu hlavního 

města Prahy, včetně odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“. Dalšími členy komise 

jsou členové Zastupitelstva hl. m. Prahy, zástupce Rady vlády pro národnostní 

menšiny, důstojník pro národnostní menšiny krajského ředitelství hlavního města 

Prahy Policie České republiky, ředitel Integračního centra Prahy, ředitel Domu 

národnostních menšin, o.p.s., zástupci různých neziskových organizací, které se 

zabývají integrací cizinců a také představiteli organizací národnostních menšin, 

zastupujících na území hlavního města Prahy poměrně početné národnostní 

menšiny a orientující se v problematice komunit migrantů v hlavním městě. Rada 

hlavního města také odsouhlasuje aktualizace pražské Koncepce integrace cizinců, 

poté jde ke schválení Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Radě se předkládá 

akční plán naplňování Koncepce integrace a každoroční Zpráva o průběhu 

naplňování tohoto plánu [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2014: 

21]. 

Aktéry pražské integrační politiky jsou také jednotlivé městské části, které se 

spojily do poradní platformy, kde se setkávají zástupci jednotlivých městských 

částí Praha 1 až Praha 22 a Praha-Libuš. Zástupci jsou delegováni městskými 
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částmi pro nastavení spolupráce a komunikace s Magistrátem hlavního města 

Prahy na problematice integrace migrantů. Platforma byla založena z důvodu 

zajištění práce v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni. Přitom městské části 

Prahy se podstatně liší svými demografickými a ekonomickými charakteristikami, 

proto je zapotřebí dobrá koordinace integračních opatření na jejich úrovni. 

Platforma je koordinována Magistrátem hlavního města a Integračním centrem 

Praha, je také napojena na práci regionální poradní platformy. V jejím rámci se 

setkávají zástupci městských částí a sdílejí zkušenosti z uplatnění opatření na 

lokální úrovni. Také tam probíhá komunikace s představiteli Magistrátu hlavního 

města, a to zpravidla za účelem informování zástupců městských částí o nových 

opatřeních týkajících se integrace cizinců a také za účelem zpětné vazby ze strany 

městských částí ve formě přípravy koncepčních materiálů a konzultací [Koncepce 

hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2014: 21]. 

Kromě poradní platformy jednotlivých městských částí se tvorby a implementace 

integrační politiky na území hlavního města účastní i regionální poradní platforma. 

Byla vytvořena současně se založením Integračního centra Praha. Této poradní 

platformy se účastní zástupci všech poboček Integračního centra Praha, zástupci 

Magistrátu hlavního města Prahy, zástupci pražských městských částí, státních 

institucí včetně Ministerstva vnitra ČR, také neziskových organizací, migrantských 

komunit a akademických institucí. Regionální poradní platforma je významným 

prostorem pro vzájemné sdílení zkušeností a aktuálních problémů mezi různými 

aktéry pražské integrační politiky. Je místem pro diskuze a také projednávání 

různých možností a principů nastavení integrační politiky na území Prahy. Díky 

této poradní platformě je zajištěna nezbytná kooperace jednotlivých aktérů pro 

vytvoření komplexních přístupů a systémového zpracování návrhů a opatření 

v oblasti integrace migrantů v Praze [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců 2014: 22]. 

Poradní platforma je rozdělena do 4 pracovních skupin, které se věnují 

problematice integrace cizinců z třetích zemí v těchto oblastech: 

1. Vzdělávání 

2. Aktivizace, participace a soužití 
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3. Přístup migrantů/tek k veřejným a sociálním službám 

4. Uplatnění na trhu práce a zaměstnanost migrantů/tek [Regionální poradní 

platforma: online]. 

Důležitým aktérem integrační politiky na území hlavního města je Integrační 

centrum Praha. Bylo založeno za účelem realizace a koordinace opatření, 

zaměřených na integraci cizinců, a to na lokální úrovni – na území hlavního města 

Prahy. Integrační centrum Praha je provozováno v rámci stejnojmenného projektu 

a je financováno z prostředků Evropského integračního fondu a rozpočtu hlavního 

města Prahy. Cílová skupina klientů integračního centra je omezena na migranty ze 

třetích zemí, nespadají do ní ale žadatelé o mezinárodní ochranu a lidé s přiznanou 

mezinárodní ochranou. Ve výjimečných a krizových případech mohou do cílové 

skupiny spadat občané Evropské unie [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců 2014: 25-26]. 

Projekt Integrační centrum Praha je realizován se spoluúčastí partnerských 

nestátních neziskových organizací, které se dlouhodobě zabývají prací s migranty a 

integračními opatřeními. V době založení to byly organizace InBaze o.s., 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., Poradna pro integraci o.s. a Sdružení pro 

integraci a migraci o.s. Pomocí těchto neziskových organizací je zajišťováno 

odborné sociální a právní poradenství. Partnerské neziskové organizace mají 

umožněno kontrolovat kvalitu poskytování služeb integračním centrem, 

ovlivňovat jeho směřování a podporovat projekt vzhledem ke třetím stranám. 

Integrační centrum Praha také spolupracuje s městskými částmi, které poskytují 

zázemí pro pobočky integračního centra [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast 

integrace cizinců 2014: 25-26]. Oficiálním cílem činnosti integračních center 

v České republice je „vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu 

integrace cizinců“. Integrační centra také deklarují, že by měla být „iniciátorem, 

organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní i jazykovou 

emancipaci cizinců v uvedených regionech“. Dalším úkolem integračních center, 

který si vytyčují, je „zajistit vytvoření a činnost regionálních poradních platforem, 

které řeší aktuální problémy cizinců“ [Role integračních center při integraci cizinců: 

online]. 



 

61 

 

Na základě těchto cílů je postavena činnost integračních center, kterou lze rozdělit 

do tří oblastí: 

1) Přímá práce s cílovou skupinou cizinců – poskytování služeb na pravidelné 

bázi s cílem pomoci integrovat určité jednotlivce a skupiny. 

 

2) Reprezentace lokálních, regionálních aktérů ve vztahu k centrální vládě, 

zajišťování komunikace mezi regionální a vládní úrovní. Jedná se například 

i o tvorbu koncepčních dokumentů týkajících se lokální integrační politiky. 

 

3) Spolupráce s různými aktéry integrační politiky v daném regionu v rámci 

regionální platformy. Jedná se o koordinaci lokálních, regionálních aktérů, 

komunikaci s těmito aktéry a vymezení rolí aktérů při realizací 

krátkodobých a dlouhodobých doporučení. Může to být například 

vzdělávání odborníků anebo práce s veřejností [Role integračních center při 

integraci cizinců: online]. 

 

Aktérem integrační politiky v Praze jsou samozřejmě i nestátní neziskové 

organizace. V Praze existuje síť neziskových organizací, dlouhodobě působících 

v oblasti nabídky služeb pro migranty na území hlavního města. Tato síť zajišťuje 

pomoc migrantům v úspěšné integraci prostřednictvím široké škály aktivit. Jedná 

se především o sociální poradenství, právní poradenství, kurzy češtiny, 

poradenství v oblasti zaměstnání a uplatnění na trhu práce, práce s dětmi a 

mládeže, pomoc ženám migrantkám a jiné služby. 

Neziskové organizace poskytují důležitou zpětnou vazbu z přímé práce s migranty, 

což je potřebné pro přípravu různých migračních opatření. Hodnotí obraz života 

komunit migrantů a řeší jednotlivé problémy dle aktuální situace. V rámci 

regionální poradní platformy probíhá komunikace mezi jednotlivými neziskovými 

organizacemi, Magistrátem hlavního města Prahy a Integračním centrem Praha. 

Také je zajištěna komunikace mezi jednotlivými odbory Magistrátu hlavního města 

Prahy a neziskovými organizacemi [Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců 2014: 22]. 
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Pro navázání spolupráce mezi jednotlivými neziskovými organizacemi a 

prosazování práv migrantů bylo založeno Konsorcium nevládních organizací 

pracujících s migranty v České republice, kde je sdruženo 20 českých neziskových 

organizací. Vznik Konsorcia přispěl k vyřešení problému menší míry propojenosti 

projektů a spolupráce různých neziskových organizací [Koncepce hl. m. Prahy pro 

oblast integrace cizinců 2014: 22]. Dle stanov Konsorcia je to samosprávný a 

dobrovolný svazek členů, kteří se v něm spolčují za účelem naplňování společných 

zájmů. Jeho účelem je zastřešení a koordinace nevládních organizací pracujících 

s migranty v České republice. Posláním Konsorcia je prosazení migrační, azylové a 

integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociální 

spravedlivou společnost. 

Hlavní činnosti Konsorcia jsou dle jeho stanov zejména:  

1. Realizace společných projektů, koordinace aktivit a vzájemná výměna informací 

mezi jednotlivými členy Konsorcia.  

2. Advokační činnost ve sféře legislativy a dotační politiky týkající se problematiky 

migrace, integrace migrantů, lidských a občanských práv.  

3. Propagace témat spojených s problematikou migrace, integrace migrantů, 

lidských a občanských práv. 

4. Vytváření ideových a praktických konceptů v oblasti migrace, integrace 

migrantů, lidských a občanských práv.  

5. Školení pracovníků a posilování kapacit členů Konsorcia.  

6. Vytváření, formulování a sdílení společných principů, postupů a standardů 

spolupráce, například práce s klienty služeb členů Konsorcia, práce s veřejností, 

s orgány veřejné správy apod.  

7. Výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti migrace integrace migrantů, lidských a 

občanských práv, publikační činnost.  
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8. Konzultační činnost a pořádání společenských, kulturních, dobročinných a 

sportovních akcí [STANOVY Konsorcia nevládních organizací pracujících s 

migranty v ČR, z. s. 2017]. 

 

Obrázek 1:  Schéma spolupráce aktéru integrační politiky v Praze. Zdroj: [Koncepce hl. m. 
Prahy pro oblast integrace cizinců 2014: 52] 
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5 Závěr 

Prvním cílem mojí diplomové práce bylo stanovit, jakým způsobem probíhá 

implementace integrační politiky na území hlavního města Prahy prostřednictvím 

nestátních neziskových organizací. Během výzkumu s využitím primárních a 

sekundárních dat jsem zjistil, že hlavní město Praha má vlastní integrační 

koncepci, která je založena na principech státní integrační koncepce a je zaměřena 

na koordinaci integračních opatření a naplňování integračních potřeb migrantů 

v hlavním městě. Hlavní město potřebovalo tuto koncepci právě proto, že na jeho 

území pobývá nejvíce migrantů ze všech měst České republiky a také jsou zde 

nejpočetnější migrantské komunity. V této koncepci je jasně uvedena role 

nestátních neziskových organizací jako jednoho z nejdůležitějších aktérů 

naplňování integračních opatření. Nestátní neziskové organizace plní hlavní úlohu 

při poskytování různorodých integračních služeb migrantům. Jedná se například o 

právní a sociální poradenství, jazykové kurzy, pomoc při zapojení na trhu práce. 

Pro naplnění cílů pražské koncepce bylo založeno i Integrační centrum Praha, což 

je ve své podstatě také nezisková organizace, která zajišťuje služby pro cizince ze 

třetích zemí a koordinuje integrační aktivity na lokální úrovni. Dle této koncepce 

ale nejsou nestátní neziskové organizace jen pasivními vykonavateli nařízení vlády 

a zastupitelství hlavního města, ale aktivně se podílí na tvorbě integračních 

opatření, tvorbě a aktualizaci integračních koncepcí. Dle mých poznatků 

z rozhovorů s respondenty se nestátní neziskové organizace podílely na tvorbě a 

připomínkování pražské integrační koncepce, ale i té státní. Nestátní neziskové 

organizace jako aktéři pracující bezprostředně s cílovou skupinou integračních 

opatření poskytují důležitou zpětnou vazbu o potřebách cílové skupiny a tím 

přispívají k úpravám integračních opatření. Dle pražské integrační koncepce 

spolupracují neziskové organizace aktivně s odbory Magistrátu hlavního města 

Prahy. Zástupci neziskových organizací jsou členy poradní komise Rady hlavního 

města, což je poradní a iniciační orgán Rady. Neziskové organizace jsou důležitými 

členy regionální poradní platformy, kde probíhá vzájemná komunikace a výměna 

zkušeností mezi všemi důležitými aktéry integrační politiky na území Prahy. Právě 

regionální poradní platforma se aktivně podílela na tvorbě pražské integrační 
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koncepce a také se podílí na pravidelných úpravách a aktualizacích tohoto 

dokumentu. Všechny mnou oslovení respondenti potvrdili tyto poznatky a uvedli, 

že se také podíleli na tvorbě pražské integrační koncepce. 

Tyto poznatky mi dovolují s jistotou říct, že implementace integrační politiky na 

území Prahy prostřednictvím nestátních neziskových organizací probíhá dle 

modelu bottom-up, který popisuje implementaci jako proces vyjednávání a 

nacházení konsenzu mezi „policymakers“ a vykonavateli politik na místech 

takzvanými „street-level byrokraty“, kteří bezprostředně pracují s cílovou 

skupinou politik. Dle tohoto modelu jsou důležitými rozhodovateli při uplatnění 

politik a ovlivňují jejich podobu a jsou schopni měnit zákony a regulace ovlivňující 

implementaci politik, což ovlivňuje celý proces implementace. Z těchto poznatků 

mohu vyvodit, že je potvrzena hypotéza o tom, že implementace integrační politiky 

na území Prahy probíhá dle modelu bottom-up. 

Druhým cílem práce bylo zjistit přítomnost implementačního deficitu při 

implementaci integrační politiky na území hlavního města Prahy. Implementační 

deficit jsem pojal jako nespokojenost jednotlivých aktérů politiky s uspokojením 

jejich zájmů neboli jako situaci, kdy při implementaci politiky vznikl další problém, 

který vyžaduje korekci politiky [Pavlík 2009: 47]. Toto pojetí je zvlášť aktuální při 

bottom-up implementaci politiky. 

Přítomnost implementačního deficitu jsem zjišťoval pomocí práce s primárními 

daty, získanými při rozhovorech s respondenty. Pro uskutečnění rozhovorů jsem 

využil metodu rozhovoru dle návodu, při kterém jsem kladl otázky o určitých 

potenciálně problematických okolnostech práce neziskových organizací. Při tvorbě 

otázek jsem se inspiroval především literaturou autora Drbohlava, kde jsou tyto 

problematické okolnosti označené. 

Poznatky z rozhovorů s respondenty jsem se pokusil systematizovat, čímž mi 

vznikly čtyři kategorie implementačního deficitu vnímaného respondenty. První 

kategorii jsem pojmenoval jako problémy projektového nastavení. Do ní jsem 

zařadil subtéma projektového nastavení, které vzniklo při klasifikaci údajů 

poskytnutých respondenty během tematické analýzy. Všichni respondenti uvedli, 
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že nejsou spokojeni se systémem projektového financování, které systematicky 

vytváří deficit rozpočtu neziskových organizací, jejich finanční, materiální 

a personální nestabilitu. Projektové nastavení nezaručuje stabilní tok financí 

neziskovým organizacím, proto jsou nuceny čerpat finance z vlastních rezerv, 

dočasně ukončovat činnost jednotlivých integračních aktivit a propouštět personál. 

Projektové nastavení také není flexibilní, takže není možné poskytnout určité 

služby nějaké cílové skupině, pokud je v projektu definována odlišně. Do této 

kategorie problémů projektového nastavení jsem tak zařadil i problémy 

nedostatku personálu a administrativní zátěže. Problém nedostatku personálu 

souvisí s již zmíněnou finanční nestabilitou neziskových organizací, proto ho 

považuji za přímo související s problémem projektového nastavení. Dalším 

problémem subtémat vyčleněných během tematické analýzy, která jsem zařadil do 

kategorie problémů projektového nastavení, je problém přílišné administrativní 

zátěže. Projektové nastavení financování neziskových organizací je velmi 

administrativně náročné, vyžaduje po zaměstnancích hodně pracovního času pro 

vyplňování formulářů, a to jak pro podání žádostí o financování projektů, tak i pro 

následující finanční kontrolu činnosti organizací. Tato administrativní zátěž ještě 

více prohlubuje problém nedostatku personálu, protože stávající personál, který si 

neziskové organizace mohou dovolit, je přetížen administrativními úkoly a 

nevěnuje se přímo poskytování služeb. 

Druhou kategorii jsem pojmenoval jako problémy nedostatečného financování. 

Rozhodl jsem se oddělit ji od problémů projektového financování, protože dle 

mého názoru nemusí přímo s ním souviset. Projektové nastavení nezajišťuje 

finanční stabilitu neziskových organizací a vytváří „rozpočtové díry“, ale velikost 

financí poskytnutých neziskovým organizacím s tím nemusí souviset. Do této 

kategorie jsem také zařadil problém nedostatku personálu, ale i problém 

nedostatečného financování zaměstnanců neziskových organizací. Nedostatek 

personálu samozřejmě souvisí jak s finanční nestabilitou, vzniklou kvůli 

projektovému nastavení, kdy se musí zaměstnanci propouštět, tak i 

s nemotivujícími mzdami v neziskových organizacích, způsobenými nedostatkem 

financí. Problém nedostatečného financování mezd se projevuje v tom, že 

zaměstnanci již v těchto organizacích působící jsou málo finančně hodnoceni a 
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motivováni v poměru k objemu vykonávané práce. Také se projevuje v tom, že je 

obtížné sehnat kvalifikované odborníky, kteří by byli ochotni pracovat za 

minimální mzdy. 

Třetí kategorií, kterou jsem vytvořil pro klasifikaci zjištěných problémů, jsou 

systémové problémy integrační politiky. Sem jsem zařadil nedostatečnou 

evaluaci práce neziskových organizací a jimi poskytovaných služeb, nedostatečnou 

pozornost k problémům migrantů z chudších zemí Evropské unie a problémy 

spolupráce se státní správou. Nedostatečná evaluace se projevuje v obecně špatně 

nastavených evaluačních kritériích a nástrojích, které jsou zaměřené na 

kvantitativní údaje, ale nejsou nijak přínosné, neodráží potřeby cílové skupiny 

a následky integračních opatření. Nedostatečná pozornost věnovaná problémům 

cizinců z chudších zemí Evropské unie je dle respondentů také problém, protože 

finanční situace migrantů z těchto zemí často není lepší než situace migrantů 

z třetích zemí, nicméně není možné na ně uplatnit integrační opatření, protože 

nejsou definováni jako cílová skupina integrační politiky. Problémy spolupráce se 

státní správou jsou dle respondentů převážně komunikačního charakteru a nejsou 

významné, ale jsou také způsobeny i tím, že státní správa nedokáže včasně 

reagovat na požadavky neziskových organizací nebo nedokáže smysluplně 

evaluovat integrační politiku. 

Poslední kategorii problémů jsem označil jako problémy společenských 

okolností. Tyto problémy dle respondentů z neziskových organizací nejsou 

způsobeny nastavením integrační politiky anebo komunikací s jinými aktéry 

integrační politiky, ale jsou dány náladami ve společnosti a problematickými 

legislativními normami, které překáží ve snahách úspěšného uplatnění 

integračních opatření a ještě víc brání v práci neziskových organizací kvůli zvýšené 

poptávce po jejích službách. Do této kategorie jsem zařadil subtémata vytíženosti 

kvůli legislativním normám a nálady veřejnosti a politická situace. 

Z těchto poznatků je možné vyvodit, že při implementaci integrační politiky 

prostřednictvím nestátních neziskových organizací vzniká implementační deficit, 

čímž je potvrzena druhá hypotéza mojí diplomové práce. 
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Nicméně bych se chtěl vyjádřit i k dalším poznatkům, které se mi podařilo zjistit 

během práce s údaji od respondentů. Jedná se o jejich spokojenost s okolnostmi, 

které jsem považoval za potenciálně problematické. Především jde o spokojenost 

s komunikací s jinými aktéry integrační politiky, na čemž se shodli skoro všichni 

mnou oslovení respondenti. Především vyjadřovali svou spokojenost se spoluprací 

s ministerstvy, městskými částmi a Magistrátem hlavního města Prahy. 

Respondenti byli takés pokojeni s nastavením integrační koncepce hlavního města 

Prahy, což je důležitý dokument pro implementaci integrační politiky. O takové 

potenciálně problematické oblasti implementace, jako jsou stanovení cílů 

integrační politiky, se také žádný respondent nevyjádřil negativně, naopak dva se 

vyjádřili kladně, protože si stanovují cíle sami. Některé neshody byly u takových 

problémových faktorů jako evaluace integrační politiky, postačující počet 

zaměstnanců nebo legislativní překážky. Někteří respondenti se k těmto 

okolnostem vyjádřili pozitivně a uvedli, že nevnímají dané faktory jako 

problematické. 

Problémy projektového nastavení Problémy nedostatečného 
financování 

nedostatek zaměstnanců 
administrativní zátěž nedostatek kvalifikovaného personálu 

 

Systémové problémy integrační politiky 
nedostatečná evaluace práce neziskových organizací a jimi poskytovaných služeb 
nedostatečná pozornost k problémům migrantů z chudších zemí Evropské unie 

problémy spolupráce se státní správou 
 

Problémy společenských okolností 
vytíženost kvůli legislativním normám 

nálady veřejnosti a politická situace 
 

Summary 
The first goal of my diploma thesis was to determine what method is used to 

implement integration policies in the Capital City of Prague by means of non-

government non-profit organisations. During my research using primary and 
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secondary data I found that the Capital City of Prague has its own integration 

concept based on the principles of the state integration concept, which focuses on 

coordination of integration measures and fulfilment of the integration needs of 

migrants in the capital city. The capital city needed this concept because it has the 

most migrants out of all Czech towns and cities within its territory and also 

because the largest migrant communities are located here. This concept clearly 

states the role of non-government non-profit organisations as one of the most 

important actors for fulfilment of integration measures. Non-government non-

profit organisations play the primary role in providing various integration services 

to migrants. This concerns for example legal and social consultancy, language 

courses and assistance in participating in the job market. The Prague Integration 

Centre, which is basically also a non-profit organisation assuring services for 

foreigners from third countries and coordinating integration activities on a local 

level, was also established for the purpose of fulfilling the goals of the Prague 

concept. According to this concept, non-government non-profit organisations are 

not simply passive executors of regulations issued the council and representatives 

of the capital city, but are actively involved in creating integration measures, and 

forming and updating integration concepts. According to my findings from 

interviews with respondents, non-government non-profit organisations were 

involved in creating and submitting suggestions regarding the Prague integration 

concept, and also the state integration concept. As actors working directly with the 

target group of integration measures, non-government non-profit organisations 

provide important feedback regarding the requirements of the target group and 

thereby contribute to modification of integration measures. According to the 

Prague integration concept, non-profit organisations actively cooperate with 

departments of the Municipal Authority of the Capital City of Prague. 

Representatives of non-profit organisations are members of the advisory 

committee to the Council of the Capital City of Prague, which is an advisory and 

initiation body of the Council. Non-profit organisations are important members of 

the regional advisory platform on which mutual communication and exchange of 

experience takes place between all the important actors of integration policies in 

the territory of Prague. It is a regional advisory platform that is actively involved in 
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creating the Prague integration concept and is also involved in regular 

modification and updating of this document. All the respondents addressed by me 

confirmed these findings and informed that they were also involved in creating the 

Prague integration concept. 

These findings allow me to state with certainty the integration policy is 

implemented within the territory of Prague by means of non-government non-

profit organisations according to the bottom-up model, which describes the 

process of implementation as a process of negotiation and establishment of a 

consensus between the “policy makers” and “policy executors” in areas, by means 

of so-called “street-level bureaucrats” who work directly with the target group of 

the policy. According to this model they are important decision-makers during 

application of policies and influence their form and are capable of changing laws 

and regulations affecting implementation of policies, which affects the entire 

implementation process. On the basis of these findings I can infer that the 

hypothesis about the fact that the integration policy is implemented in Prague 

according to the bottom-up model. 

The second goal of this work was to establish the presence of an implementation 

deficit during implementation of the integration policy within the territory of the 

Capital City of Prague. I conceived the implementation deficit as the dissatisfaction 

of individual actors of the policy with the fulfilment of their interests, or as a 

situation when another problem requiring correction of the policy [Pavlík 2009: 

47] arose during its implementation. This concept is particularly applicable during 

the bottom-up implementation of a policy. 

I established the presence of an implementation deficit by working with primary 

data acquired when interviewing respondents. In order to execute the interviews I 

used the instruction-based interview method, during which I asked questions 

about specific potentially problematic circumstances in relation to work by non-

profit organisations. When creating the questions I was inspired by literature, 

particularly the author Drbohlav, where these problematic circumstances are 

identified. 
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I endeavoured to systemise my findings from interviews with respondents, 

thereby creating four categories of implementation deficit as perceived by the 

respondents. I called the first category project configuration issues. I classified 

the sub-topic of project configuration, which arose during classification of data 

provided by the respondents during thematic analysis, in this category. All the 

respondents stated that they are not satisfied with the system of project funding, 

which systematically created a budget deficit for non-profit organisations and 

resulted in their financial, material and personnel instability. Project configuration 

does not guarantee the stable flow of funds to non-profit organisations and they 

are forced to draw funds from their own reserves, temporarily terminate the 

activities of individual integration activities and dismiss staff. Project configuration 

is also not as flexible, so it is not possible to provide specific services to a target 

group if the target group is defined differently in the project. I also included issues 

related to the shortage of personnel and the administrative burden in this category 

of issues called project configuration. The issue of the shortage of personnel is 

related to the aforementioned financial instability of non-profit organisations, 

which is why I consider it to be directly related to the issue of project 

configuration. Another issue singled out during thematic analysis of the sub-topics, 

which I included in the category of project configuration issues, is the issue of 

excessive administrative burden. The project configuration for the funding of non-

profit organisations is very demanding administratively, it requires a lot of work 

hours, which staff spend filling in forms for the purpose of submitting requests for 

project funding and for the following financial inspection activities carried out by 

the organisation. This administrative burden worsens the issue of the shortage of 

personnel, because the personnel that the non-profit organisation can afford to 

have available is taxed by administrative tasks and is not engaged in providing 

services. 

I named the second category issues related to insufficient funding. I decided to 

separate this category from the project configuration issue, because, in my opinion, 

it does not have to be directly related to it. Project configuration does not assure 

the financial stability of non-profit organisations and creates “budget gaps”, but the 

volume of funds provided to a non-profit organisation may not be related to this. I 
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also included the issue of the shortage of personnel in this category, and also the 

issue of lack of funding of employees of non-profit organisations. The shortage of 

personnel is naturally related to both the financial instability, arising due to project 

configuration, when employees have to be dismissed, and also to non-motivational 

salaries in non-profit organisations caused by a lack of funds. The issue of 

insufficient funding of salaries manifests in the fact that employees already 

working for these organisations receive poor financial compensation and lack 

motivation in proportion of to the volume of the work they carry out. This also 

means that it is difficult to find qualified experts who would be willing to work for 

minimum wages. 

The third category I created for classification of the established issues is 

integration policy system issues. I included lack of evaluation of work by non-

profit organisations and the services they provide, inadequate attention given to 

the problems of migrants from poor EU countries and the issue of cooperation with 

the government administration, in this category. The lack of evaluation is 

manifested as generally poorly configured evaluation criteria and instruments, 

which focus on quantitative data and are of no benefit, and do not reflect the needs 

of the target group and the consequences of integration measures. Lack of 

attention given to the problems of foreigners from poorer EU countries is also a 

problem according to respondents, because the financial situation of migrants 

from these countries is frequently no better than the situation of migrants from 

third countries, but integration measures cannot be applied to them because they 

are not defined as the target group for the integration policy. The issues of 

cooperation with the government administration are mainly of a communication 

nature according to respondents and are not significant, but are also caused by the 

fact that the government administration is incapable of responding on time to the 

requirements of non-profit organisations or is incapable of usefully evaluating the 

integration policy. 

I named the last category issues of a social nature. According to respondents 

from non-profit organisations these issues are not caused by configuration of the 

integration policy or communication with other actors of the integration policy, 
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but are determined by the attitudes of society and the problematic legislative 

standards, which impede successful application of integration measures and also 

hinder work by non-profit organisations due to the increased demand for their 

services. I included the sub-topic of workload due to legislative standards and 

public attitudes and the political situation in this category. 

These findings indicate that implementation of the integration policy by means of 

non-government non-profit organisations results in an implementation deficit 

which confirms the second hypothesis of my diploma thesis. 

However, I would also like to give my opinion of other findings that I managed to 

obtain during my work with data from respondents. This is their satisfaction with 

circumstances that I consider potentially problematic. This particularly concerns 

satisfaction with communication with other actors of the integration policy, which 

nearly all the respondents I addressed agreed on. They chiefly expressed their 

satisfaction in relation to cooperation with the ministries, the city districts and the 

municipal authority of the Capital City of Prague. The respondents were also 

satisfied with configuration of the integration concept of the Capital City of Prague, 

which is an important document for implementation of the integration policy. No 

respondent expressed a negative opinion of a potentially problematic field of 

implementation, the determination of the goals of the integration policy, on the 

contrary, two respondents expressed a positive opinion, because they determine 

their goals themselves. There was some disagreement in relation to problematic 

factors, such as evaluation of the integration policy, the sufficient number of 

employees or legislative obstacles, some respondents expressed positive opinions 

of these circumstances and stated that they do not consider the specific factors to 

be a problem. 
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7 Přílohy 

7.1 Příloha 1: Postup kódování při tematické analýze 

  názvy kódů Vnímané problematické okolnosti práce NNO 

Ono vždycky 
největším problémem 
je i nekontinuálnost 
finančních 
prostředků. Stávalo 
se, že kdysi z toho 
předchozího EIFu 
jsme dostali finanční 
prostředky na jeden 
rok, někdy třeba na 
pár měsíců. Čili toto 
nějakým způsobem 
vzbuzovalo i jistou 
nervozitu. Vůbec jsme 
nevěděli, jestli 
budeme dále 
fungovat nebo ne. 
S tím se pojí i to 
přemýšlení o tom, 
jaké tady máme 
místo, co chceme do 
budoucnosti dělat... 

nekontinuálnost financí problém projektového financování 

Už se nám stalo, že 
jsme opravdu klesli, 
že nás tady byla tak 
třetina, co teď. Jako 
udrželi jsme ty 
programy nějakým 
způsobem v chodu, že 
třeba nebylo šest 
klubů, ale byly jenom 
dva. 

odtok personálu   

Ideálně by mělo 
všechno fungovat 
systémově a ne 
projektově. Třeba to, 
že se ve třídě nebo ve 
škole objeví žáci 
s odlišným 
mateřským jazykem, 
by ta škola měla 
čerpat nějaký finance 
už jenom proto, že se 
tam takové dítě 
objeví a ne na základě 
nějakých projektů 

projektové financování 
jiných organizací   



 

 

Nebo my vydáváme 
4x ročně brožurku o 
cizincích, kde jsou 
různé informace. A 
například máme 
problém s 
financováním, takže 
to brzy skončí. A to je 
jediný tištěný 
materiál, který chce 
strašně moc lidí mít, 
ale my to nemáme z 
čeho pofinancovat. To 
je ten problém. Bylo 
by krásné, kdyby to 
dostalo novou podobu 
a aby to vycházelo a 
aby ti cizinci byli 
informovaný. 

nestabilita aktivit   

Administrativa je 
šílená. Řekla bych, že 
je každej rok horší a 
horší. Administrace 
jakýchkoliv projektů 
je nesmírně náročná 
časově, personálně. 
Kontroly, který k nám 
chodí, ubírají strašně 
moc času. Řeší se 
vyloženě naprosto 
nepodstatný 
záležitosti, kdy se 
skutečně dohledávají 
částky ve výši haléřů. 
To si nedělám legraci. 
Skutečně třeba 
strávíme tři hodiny 
na tom, že 
dohledáváme částku 
0,01 halíř a musíme 
to skutečně dohledat. 
To jsou věci, 
kterýz našeho 
pohledu, jsou úplně 
nesmyslný. 

administrativní zátěž přílišná administrativní zátěž 



 

 

Přiznám se, že jsou 
věci, který kritizujeme 
neustále. Určitě to 
nastavení není 
optimální. Z našeho 
pohledu ta pomoc 
Prahy nebo braní na 
vědomí, že v Praze 
nebo vůbec v Čechách 
jsou cizinci, který 
tady prostě fungujou, 
pracujou, že furt to 
jakoby nikdo nebere 
jako důležitou věc. Je 
to tak, že to jakoby 
bereme na vědomí, 
ale není to braný jako 
fakt jako hodně 
významná věc. 

chybí smysluplná 
evaluace 

nedostatečná evaluace práce neziskových 
organizací a jimi poskytovaných služeb 

Máme tu program 
ARUM, který používá 
většina organizací, 
které dělají sociální 
práci nebo 
poradenství, nicméně 
to jsou tyhle tvrdý 
data, který se dají 
jednoduše z toho 
systému získat, ale ty 
měkčí data, to už je 
problém. To v 
podstatě nezajímá 
ani ty poskytovatele 
dotací.  

kvantitativní evaluace   

Většinou se snažíme 
dělat zpětnou vazbu, 
evaluaci. Je to teda 
složitý, protože ne 
zdaleka všichni 
klienti jsou ochotni 
nám zpětnou vazbu 
poskytovat. Jak 
v kterých projektech.  

nedostatečná zpětná 
vázba od klientů   



 

 

Ministerstvo vnitra je 
to jeho role, aby to 
dělalo. Ale kromě 
toho jsou další 
ministerstva jako 
MŠMT, MPSV, MZ atd. 
a tam už to tak moc 
nefunguje. A všichni 
se brání tomu, aby 
s tím něco společnýho 
měli, nemají 
zaměstnance, nemají 
kapacity, nemají 
peníze. Ministerstvo 
vnitra plní tu svou 
část. Ty ostatní 
ministerstva, musím 
říct, že nic moc. A pak 
všechno je o lidech. 

spolupráce se státní 
správou problematická spolupráce se státní správou 

Nicméně i v regionech 
a i v Praze se ukazuje 
potřeba, aby se tato 
cílová skupina 
rozšířila i na občany 
EU. Mluvíme tedy 
především o lidech, 
kteří přicházejí 
z Bulharska nebo 
z Rumunska a mají 
stejné potřeby a 
každý se potřebuje 
naučit jazyk. Dost 
často dochází i k 
potřebě poskytování 
pracovně-právního 
poradenství a tak. 

nezájem o problémy 
chudších občanů EU 

nedostatečná pozornost k problémům 
migrantů z chudších zemí Evropské unie 

Pokud sháním 
člověka vysoce 
kvalifikovanýho se 
znalostí několika 
jazyků a nabídnu mu 
pak nízkou mzdu, tak 
je logický, že mi tam 
ten člověk 
nenastoupí. 

problém sehnat 
odborníky 

problém nedostatečného financování mezd 
pracovníků NNO 



 

 

Organizační překážky 
jsou třeba takový, jak 
nechcou platit tu 
administrativu, tak se 
jim nelíbí ani moc 
platit to vedení. Právě 
v tom se pak 
dostáváme do pozice, 
že máme ne moc 
velký úvazky vlastně 
na vedení tý 
organizace.  

nízké mzdy   

Jsme kapacitně 
poddimenzovaný, 
přetížený. Určitě by se 
tady uživilo dalších 
pět lidí tak, abysme si 
práci rozložili. Ale 
práce v neziskovym 
sektoru je holt takhle 
zběsilá, že si musíme 
hodně moc zasloužit 
ty finanční 
prostředky, který 
dostáváme. Já bych si 
představovala 
samozřejmě vyšší 
kapacitu tak, aby ta 
služba mohla být 
ještě kvalitnější. 

nedostatek zaměstnanců problém nedostatku zaměstnanců 



 

 

Myslím si, že se to 
teprve ukáže, jak 
pracovat s veřejností. 
Nicméně určitě na to i 
nějaké veřejné 
prostředky půjdou. 
Jak zase to bude 
účinné, jak to bude 
možné evaluovat, to 
už je další otázka. Ale 
myslím si, že je 
potřeba, aby se tím 
neziskový 
organizace… 
Očekával bych i 
aktivitu Ministerstva 
vnitra, jakožto 
nositele nebo 
koordinátora 
integračních politiky 
vůbec celostátních a 
v době té krize 
migrační, tak 
v podstatě ani 
neobhájilo svojí 
vlastní politiku ani 
neinformovalo 
pořádně masově o 
tom, jak to tady ve 
skutečnosti je.  

nálady veřejnosti nálady veřejnosti a politická situace 

Uvidíme, jak dopadne 
ta vláda a pak 
uvidíme, co bude. 
Víme, co se děje ve 
společnosti. Pak 
kdokoliv může 
navrhnout cokoliv. 
Jestli půjdou věci k 
lepšímu nebo k 
horšímu je věc 
politiky. 

politická situace   



 

 

Tohle jsou pěkné 
otázky, ale vždycky je 
to nakonec o tom, jak 
jsou jednotlivý 
subjekty otevřený ke 
spolupráci a jestli jim 
opravdu jde o ten 
společnej cíl. Tam 
nikdy nevíte, na koho 
narazíte. Řekl bych 
úprava vůbec 
pobytová. To, že dost 
často jsou cizinci tady 
v právní nejistotě, by 
se dalo říct, protože 
dlouho se rozhoduje o 
různých žádostech 
nejenom na 
prodloužení, ale i 
jinýho druhu. Řekl 
bych, že největší 
legislativní překážkou 
pro nás je prostě ta 
právní nejistota, 
která se prostě s tím 
statusem toho cizince 
pojí a dost to potom 
komplikuje životy 
těch lidí, a proto 
máme velmi vytížené 
právní služby. 

přísné vůči cizincům 
legislativní normy vytíženost kvůli legislativním normám 

 

  



 

 

7.2 Příloha 2: Scénář rozhovoru 

1 Úvodní otázky, představení respondenta 

Mohl byste se, prosím, představit (vaše pozice v organizaci, jak dlouho pracujete v této NNO 
a také v této oblasti apod.) 

-Mohu nahrávat tento rozhovor? 

-Mohu uvést Vaše jméno? 

-Mohu uvést Vaši pozici v organizaci? 

-Jakou pozici v organizaci zaujímáte? 

Dimenze: charakteristika NNO 

2 Charakteristika NNO 

Popište mi, prosím, Vaši organizaci. 

-jak dlouho působí vaše NNO? 

-s jakým cílem byla založena? 

-za jakých okolností a kým byla založena? 

-jaké služby poskytuje vaše NNO? 

-jaká je cílová skupina poskytovaných služeb? 

-jakými změnami prošla vaše organizace od založení? Jaké jsou nynější cíle? 

3 Role NNO při tvorbě politik a vztahy s aktéry 

-jak byste charakterizoval roli a postaveni vaše NNO mezi ostatními aktéry migrační a integrační 
politiky? 

-angažuje nebo angažovala se nějak vaše organizace v procesu tvorby migrační a integrační 
politiky? Pokud ano, jakým způsobem? 

-s jakými jinými aktéry migrační a integrační politiky spolupracuje vaše organizace? Jakým 
způsobem a za jakým účelem? 

-kdo a jakým způsobem koordinuje činnost vaši NNO, stanovuje cíle a hodnotí výsledky 
integračních opatření? 

-jak byste charakterizovali roli Koncepci integrace cizinců a Integrační strategii Prahy ve 
fungování vaši organizace? 

 



 

 

Dimenze: definování implementačního deficitu 

4 Implementační deficit 

S jakými problémy, překážkami se Vaše NNO při poskytování Vašich služeb nejčastěji 
potýká? Co Vás nejvíce v praxi trápí? 

-jsou nějaké legislativní překážky, které dle vašeho názoru vám brání v dosažení stanovených 
cílů? Pokud ano, jaké? 

-jsou nějaké komunikační překážky ve vztazích s jinými aktéry integrační politiky, které dle 
vašeho názoru vám brání v dosažení stanovených cílů? Pokud ano, jaké? 

- jsou nějaké administrativní překážky, které dle vašeho názoru vám brání v dosažení 
stanovených cílů? Pokud ano, jaké? 

- jsou nějaké finanční překážky, které dle vašeho názoru vám brání v dosažení stanovených cílů? 
Pokud ano, jaké? 

- jsou nějaké organizační překážky, které dle vašeho názoru vám brání v dosažení stanovených 
cílů? Pokud ano, jaké? 

-jsou nějaké jiné překážky, které dle vašeho názoru vám brání v dosažení stanovených cílů? 
Pokud ano, jaké? 

-jsou dle vašeho názoru nějaké problémy v samotném procesu hodnocení činnosti NNO? Pokud 
ano, jaké? 

-jsou dle vašeho názoru nějaké problémy v procesu stanovení cílů činnosti NNO? Pokud ano, 
jaké? 

-jaké vyjmenované problémy byste jmenovali jako interního charakteru a jaké byste jmenovali 
jako externího charakteru? 

-jaké vyjmenované problémy můžete vyřešit nebo ovlivnit jejích vyřešení, a jaké nikoliv? Co vám 
brání v jejich vyřešení? 

5 Hodnocení vlastní činnosti 

Mohl byste se vyjádřit z pozice Vaší NNO k následujícím cílům integrační strategie 

Jak byste ocenili roli vaši NNO v naplňování následujících cílů integrační strategie? Jaká máte 
opatření pro naplnění těchto cílů? Jak byste ocenili efektivitu těchto opatření? 

- znalost českého jazyka cizinci 
- ekonomická soběstačnost cizince 
- orientace cizince ve společnosti 
- vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti. 
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