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Abstrakt
Tématem této práce je sociální integrace českých žen v holandském kulturním
prostředí. Cílem je pomocí kvalitativních metod popsat a analyzovat, jak Češky, které žijí
na území Nizozemska v dlouhodobém partnerském vztahu s příslušníkem majoritní
společnosti, reflektují proces vlastní sociální integrace v Nizozemsku s odkazem na své
transnacionální vazby. Konkrétně se tato práce zabývá tím, jak české ženy charakterizují
holandskou společnost a životní standard v Nizozemsku, jak se přizpůsobují na úrovni
smíšeného česko-holandského partnerství a rodiny, a jakým způsobem se vztahují k zemi
svého původu.
Klíčová slova: sociální integrace, kulturní střet, česko-holandská partnerství, transnacionální
vazby

Abstract
This thesis deals with social integration of Czech women into Dutch cultural
environment. The purpose is to describe and analyse how Czech women, who live in the
Netherlands in a longterm relationships with members of majority group, reflect the process
of their own integration to Dutch society with a link to their transnational bonds. This thesis
clarifies how Czech women characterise Dutch society and life standard in the Netherlands,
how they adjust in mixed Czech-Dutch partnerships and family, and and what is their relation
to the country of origin.
Key words: social integration, cultural clash, Czech-Dutch partnerships, transnational bonds
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1. Úvod
Migrace překračující hranice států je příznačným jevem vývoje obyvatelstva
v současném globalizovaném světě a má nejen demografické a ekonomické, ale i
společenské a kulturní dopady. Tyto dopady ovlivňují jak životy migrantů, tak i celé
společnosti, jichž se migrace dotýká. Migrující jedinci jsou vystaveni přímé konfrontaci
s novým, cizím prostředím, s nímž se musejí vyrovnat. Procházejí postmigračním procesem
adaptace (Průcha, 2004, s. 971), a následné sociální integrace (Giddens 2013, s. 592-593;
Hájková 20052), v nichž se odhalují rozdíly v kulturních hodnotách, symbolech, zvyklostech
či sociálních normách společnosti, z níž migrant pochází, a společnosti, do které vstupuje.
Tématem této práce je sociální integrace českých žen, které dlouhodobě žijí na území
Nizozemska v česko-holandském partnerském vztahu. Pomocí analýzy narativních a
polostrukturovaných rozhovorů se sedmi informátorkami jsem se pokusila odhalit jejich
perspektivu, tedy jejich pohled na kulturní rozdíly holandské a české společnosti, jejich
výklad procesu vlastní integrace, jejich reflexi překážek, úspěchů i porážek na této cestě.
Z pohledu informátorek sleduji také jejich stanoviska k udržování vazeb se zemí svého
původu a význam, který těmto vazbám přikládají.
Můj výzkumný zájem byl výrazně ovlivněn existencí vlastního dlouhodobého
partnerského vztahu s příslušníkem holandské majoritní společnosti. Výzkum, jehož
výsledky v této práci předkládám, jsem se rozhodla zaměřit právě na Češky, které uzavřely
partnerství s Holanďanem, rodilým holandským mluvčím, který se považuje za muže s
autochtonními holandskými předky, a nyní s ním dlouhodobě na území Nizozemska žijí. Ve
své práci se soustředím na problém adaptace a následné sociální integrace českých žen
v holandském kulturním prostředí. Předpokládám, že takové ženy jsou v každodenním
kontaktu s příslušníky majoritní skupiny holandské společnosti a je jejich cílem se do této
společnosti zařadit, integrovat. Zároveň jsou nutně součástí česko-holandských sociálních
sítí a z této pozice vstupují do transnacionálního prostoru.

Průcha definuje proces adaptace jako „přizpůsobování se příslušníků jedné skupiny k jiné nebo i skupin
navzájem“.
2
Sociální integrace je proces začleňování migranta do většinové společnosti a každodenního života přijímací
země. (Hájková, V. (2005): Integrativní pedagogika. Praha. IPPP ČR; Giddens, Anthony (2013): Sociologie.
Praha, Argo, s. 592–593).
1
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Základní výzkumnou otázkou v této práci je, jakým způsobem Češky nahlížejí proces
vlastní integrace v holandském kulturním prostředí s odkazem na své transnacionální vazby.
V rámci této hlavní výzkumné otázky jsem si stanovila několik podotázek:
1. Jak Češky charakterizují holandskou společnost?
2. Jakou roli v procesu integrace hraje osvojení si jazyka majoritní společnosti?
3. Jak informátorky hodnotí životní standard v Nizozemsku?
4. Jak se adaptovaly v rovině smíšeného partnerství/manželství a rodinné svátečnosti?
5. Jaký vztah mají k zemi původu?
Práce je rozdělena na teoretickou část, v níž formuluji východiska své práce, a
empirickou část, v níž předkládám výsledky a závěry ze svého výzkumu.
V teoretické části nejprve osvětluji a vymezuji pojmy, s nimiž pracuji, a představuji
teoretické koncepty, které jsou pro práci výchozí. Konkrétně se jedná o adaptaci, sociální
integraci a transnacionální migraci. Následuje oddíl, v němž představuji Nizozemsko jako
zemi imigrace a stručně shrnuji historii české migrace do této země. Dále se zabývám
výzkumem hodnot národních kultur a ukazuji českou a holandskou kulturu jako odlišné.
Poslední oddíl teoretické části pojednává o metodologii, kterou jsem ve svém výzkumu
uplatnila, o charakteristice informátorek a o zpracování získaných dat.
V empirické části předkládám výsledky svého výzkumu vycházející z analýzy
narativních a polostrukturovaných rozhovorů a vlastní závěry, které na základě získaných
dat činím. Jednotlivá témata zároveň člením do podkapitol, v nichž odpovídám na stanovené
výzkumné otázky.

2. Teoretická východiska
2.1 Kultura, etnikum
Protože se kulturou zabývá nejedna společenskovědní disciplína, existuje mnoho
různých definic kultury. Obecně je však můžeme rozdělit do dvou skupin – na širší a na užší
pojetí kultury. Podle širšího pojetí se kultura vztahuje jednak k materiální složce lidského
působení, tj. k výsledkům lidské činnosti, jakými jsou obydlí, oděvy, nástroje a další
artefakty, a jednak k nemateriálním lidským výtvorům, jakými jsou umění, právo,
9

náboženství, hodnotové systémy apod. Podle užšího pojetí, které v této práci považuji za
směrodatné, odkazuje pojem kultura spíše k projevům lidského chování a zahrnuje tedy
společenské a komunikační normy, systémy hodnot a významů, zvyky, symboly či
společenská tabu (Průcha 2004). Podle Murphyho (1998) je lidské jednání do značné míry
ovlivňováno kulturou daného společenství, v němž jedinec žije, a kultura samotná je
předávána dalším generacím prostřednictvím socializace. Proces, kdy si jedinec určitou
kulturu osvojuje, se nazývá enkulturace (Murphy 1998).
Etnikem nebo etnickou skupinou rozumíme společenství lidí, kteří mají společnou
kulturu, obvykle společný jazyk a sdílejí představy o společném původu. Tyto
charakteristiky jsou vzájemně provázané a souhrnně se označují pojmem etnicita. Podle
Průchy (2004) je v české a evropské terminologii mezi etnickou skupinou a etnikem určitý
rozdíl. Výraz etnikum se obvykle používá pro ta společenství, jež dospěla do úrovně národa
(např. Češi, Holanďané), kdežto etnickou skupinou rozumíme ta společenství, která se do
národní úrovně nerozvinula (např. Romové v České republice či Laponci ve Finsku) (Průcha
2004).
Ve svém výzkumu využívám pojmu etnicity ve spojení se svými informátorkami,
konkrétně je označuji za členky české etnické skupiny na území Nizozemska. Pro Čechy a
Češky pobývající v Nizozemsku užívám pojmu etnická skupina, protože ač jsou Češi podle
Průchovy definice etnikem, v Nizozemsku se nacházejí v pozici minoritní skupiny.
2.1.1 Kulturní a etnická identita
Stejně jako kultura samotná má i kulturní identita více definic, které se zaměřují na různé
aspekty. Hartl a Hartlová (2000) ji definují jako ztotožnění „jedince se sociálními a
mravními normami určité etnické či sociální skupiny“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 222). Podle
Berryho et al. (2002) je kulturní identita spíše tvořena postoji a názory, které si jedinci
utvářejí o sobě samých jakožto o členech daných kulturních společenství a s nimiž se pak
identifikují. V jejich pojetí má kulturní identita zároveň jednu zvláštní vlastnost – při styku
s příslušníky stejné kultury je obvykle „utlumená“ a naopak se projevuje, přichází-li jedinec
do kontaktu s příslušníky kultury jiné (Berry et al., 2002).
Etnická identita je podobně jako identita kulturní spojována s pocitem sounáležitosti
s určitou skupinou lidí, v tomto případě etnikem (etnickou skupinou). Tato sounáležitost je
však postavena na vědomí společné etnicity, konkrétně na jejích objektivních a subjektivních
10

komponentech. Mezi objektivní komponenty patří společný jazyk, teritorium, historie apod.,
kdežto mezi subjektivní komponenty etnicity se řadí názory, postoje, hodnotový systém aj.
(Průcha 2004).
Ve své práci užívám pojmu kulturní identity v případech, kdy mé informátorky
charakterizují českou a holandskou kulturu jako odlišné a zároveň se samy identifikují s
kulturou českou, například když používají výrazů „my“ a „oni“ v souvislostech svého
kulturního ukotvení. V souvislostech, kdy o sobě informátorky uvažují jako o členkách
určité (české) etnické skupiny, na kterou je nějak nahlíženo skupinami jinými a která je nějak
přijímaná v holandském prostředí, tedy v souvislostech pohledu „druhých“ (majoritní
skupiny i příslušníků jiných etnických skupin), hovořím o identitě etnické. Samy
informátorky však tyto dvě identity nerozlišují.

2.2 Adaptace
Pohyb je přirozenou vlastností člověka a migrace je pak takovým pohybem, kdy člověk
mění místo svého trvalého pobytu. Takový přesun vyvolává řadu následných procesů, které
nám mohou prozradit mnohé nejen o migrantovi samotném, ale také o společnosti, do níž
přichází (Uherek, 2016). Jedná-li se o migraci mezinárodní, můžeme v postmigračním
procesu adaptace odhalit rozdíly v kulturních hodnotách3, symbolech, zvyklostech či
sociálních normách daných společností.
Adaptace je schopnost se přizpůsobit novému prostředí a probíhá jako reakce na změnu
životních podmínek. V kontextu migrace pak jde o „přizpůsobování se příslušníků jedné
skupiny k jiné či mezi skupinami navzájem“ (Průcha 2004, s. 97). V procesu adaptace hraje
roli mnoho faktorů, jako je fyzická a kulturní blízkost obou skupin, ochota migrantů se
přizpůsobit, otevřenost majoritní společnosti nebo přístup minoritní (imigrační) skupiny ke
zdrojům a pracovním příležitostem. Obecněji se dají tyto faktory rozdělit do tří rovin, kdy je
proces adaptace ovlivněn jak migranty samotnými, tak majoritní společností a imigrační a
integrační politikou daného státu (Drbohlav, 2001).

Hodnoty (v této práci v kontextu kulturních hodnot) jsou vlastnosti, „které jedinec přisuzuje určitému objektu,
situaci, události nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním jeho potřeb, zájmů. Hodnoty se utvářejí a postupně
diferencují v procesu socializace, jsou součástí společenského vědomí. (…) Hodnoty odrážejí kulturu
společnosti“ (Hartl, Hartlová, 2000, s.192).
3
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2.2.1 Adaptační strategie
Způsob, jakým jedinec či skupina přistupuje k zařazování se do majoritní
společnosti, se nazývá adaptační strategie. Berry (1997) definuje 4 základní adaptační
strategie podle toho, zda si migranti zachovávají či nezachovávají svou kulturní identitu a
zda jsou či nejsou v kontaktu s jinými etnickými skupinami. Těmito strategiemi jsou
integrace, asimilace, separace a marginalizace.
Integrací označujeme tu adaptační strategii, kdy migranti udržují vztahy s příslušníky
majoritní společnosti a poznání jejich kultury považují za důležité, ale zároveň si uchovávají
svou kulturní identitu.
Asimilace nastává v situaci, kdy si migranti osvojují kulturu hostitelské země za účelem
co největšího splynutí s majoritní společností a od své původní kulturní identity upouštějí,
protože se pro nové prostředí nezdá významná.
Separace je takovou adaptační strategií, kdy se migranti od kultury a příslušníků
majoritní společnosti distancují, udržují si jen svou kulturní identitu a kontakt s příslušníky
své minoritní skupiny.
Marginalizací označujeme adaptační strategii, kdy migranti nepovažují za důležité ani
udržení si své kulturní identity, ani navazování kontaktu a osvojování si kultury dominantní
společnosti (Berry 1997).
Tato teorie předpokládá, že příslušníci minoritní skupiny si mohou vybrat, jakým
způsobem se chtějí adaptovat, což přijímající společnost ne vždy umožňuje. Berry (1997)
zdůrazňuje, že ztráta vlastní identity může být vynucená majoritní společností, a stejně tak
navazování kontaktu a osvojování si kultury majoritní společnosti může být výrazně
ovlivněno právě přístupem většinové společnosti k minoritě, konkrétně exkluzí či
diskriminací. Integrace tedy mohou minoritní skupiny dosáhnout pouze ve společnostech,
které jsou dostatečně otevřené a orientované ke kulturní diverzitě.
2.2.2 Tři modely imigračních politik států a kulturní pluralismus
Podle Drbohlava (2001) jsou tyto adaptační strategie příkladem postmigračních procesů
na mikroúrovni, tedy na úrovni jedince a skupin. Naopak imigrační politika jednotlivých
států představuje strategie adaptace, resp. integrace na makroúrovni. Jinými slovy imigrační
politika státu určuje, do jaké míry se přistěhovalci mohou integrovat do majoritní společnosti
12

a jakým způsobem. Na evropském kontinentu můžeme pozorovat tři základní typy
imigračních politik: pracovně migrační nebo diskriminační, asimilační a pluralitní model.
Přestože se většina zemí k jednomu z těchto modelů kloní, ve své imigrační politice často
uplatňuje i aspekty z jiných modelů. Ty se v čisté formě tedy prakticky nevyskytují
(Drbohlav, 2001).
Pracovně migrační nebo diskriminační model vychází z představy pouze dočasného
pobytu migrantů (především za účelem práce). Tato imigrační politika sice umožňuje vstup
do určité společenské oblasti, jakou je právě trh práce, ale vstup do sfér jiných je migrantům
již odepřen. Ti tak nemohou získat státní občanství, a tudíž se ani účastnit politického života
nebo čerpat ze systému sociální péče. Typickým příkladem země, která s různými úpravami
a odchylkami uplatňuje tento model, je Německo (Drbohlav, 2001; Uherek, 2008).
Oproti tomu asimilační model je založen na rychlém zařazení migrantů do společnosti
hostitelské země. Těm je poměrně rychle uděleno státní občanství společně se všemi právy
i povinnostmi, ale stát od nich na druhou stranu vyžaduje přijetí kultury, jazyka a sociálních
norem majoritní společnosti (asimilaci). Státem, jenž se svou imigrační politikou výrazně
blíží tomuto modelu, je Francie, ač ta se dnes posunula více k pluralitnímu modelu
(Drbohlav, 2001).
V rámci pluralitního modelu jsou imigrantům státem udělena všechna práva i povinnosti,
ale nepředpokládá se, že by se jako minorita vzdali své původní kultury, mateřského jazyka
či vlastní sociální organizace. Mají naopak právo na svou odlišnost stejně tak jako na přístup
ke zdrojům. Systém je založen na demokracii a kompromisu mezi sobě rovnými příslušníky
různých kultur. Tento princip rovnosti různých kultur se nazývá kulturní pluralismus.
Pluralitní model imigrační politiky uplatňuje právě Nizozemsko (Uherek, 2005).
Vzhledem k holandské imigrační politice, která uplatňuje principy kulturního
pluralismu, a dostatečně otevřené a tolerantní společnosti mají přistěhovalci do Holandska
možnost volby své adaptační strategie. Všechny mé informátorky mají úzké osobní vztahy
na holandskou společnost (partnerské vztahy/manželství) a tedy i velký zájem se do
holandské společnosti integrovat, v rámci adaptačních strategií se tedy dále budu věnovat
pouze integraci.
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2.3 Sociální integrace
Podle Bosswicka a Heckmanna (2006) je sociální integrace interaktivní proces mezi
přistěhovalci a hostitelskou společností, který zasahuje do mnoha sfér sociálního života obou
těchto skupin. V případě přistěhovalců se jedná o „proces osvojování si nové kultury,
nabývání práv a povinností, získávání přístupu k pozicím a sociálnímu statusu, budování
osobních vztahů se členy hostitelské společnosti a vytváření pocitu přináležitosti a
identifikace s danou společností. Pro hostitelskou společnost integrace znamená
zpřístupnění institucí a zajištění rovných příležitostí pro přistěhovalce“4 (Bosswick,
Heckmann, 2006, s.11). Zároveň zdůrazňují, že ačkoli se jedná o oboustranný proces,
hostitelská společnost má větší moc a prestiž (Bosswick, Heckmann, 2006).
Podle oblastí sociálního života, do nichž tento proces zasahuje, určili Bosswick a
Heckmann (2006) čtyři dimenze sociální integrace: strukturální, kulturní, interaktivní a
identifikační. Tyto dimenze se navzájem prolínají a ovlivňují.
2.3.1 Strukturální dimenze sociální integrace
Strukturální dimenze sociální integrace se týká přístupu k pozicím a klíčovým
institucím společnosti. Pro migranta je velice důležité, aby se mohl dostat na trh práce a
služeb, ke vzdělání, legálnímu bydlení, k systému sociální a zdravotní péče a aby měl
možnost zisku státního občanství. S těmito atributy se totiž zvedá jeho socioekonomický
status a otevírá se mu cesta k dalším dimenzím sociální integrace (Bosswick, Heckmann,
2006).
V odborné literatuře je největší pozornost v rámci strukturální integrace věnovaná
přístupu přistěhovalců na trh práce, respektive problémům, se kterými se migranti potýkají
při vstupu na pracovní trh. Rákoczyová a Pořízková (2009) mluví o „vyčleňování
zahraničních pracovníků do marginálních pracovních pozic na tzv. sekundárním pracovním
trhu, které se vyznačují nízkou kvalitou a také vysokým stupněm stigmatizace ze strany
domácí populace“ (Rákoczyová, Trbola, eds., 2009, s. 26). Taková zaměstnání jsou obvykle
vykonávána pouze cizinci, příslušníci domácí populace o ně nemají zájem.

4

Přeloženo autorkou z angličtiny do češtiny.

14

Jinou možností, jak se přistěhovalci mohou uplatnit na trhu práce, je zařazení se do
etnicky vymezeného segmentu pracovního trhu, který je charakteristický velmi rozvinutými
vnitroetnickými sociálními vazbami. V takové etnické ekonomice jsou pak všichni účastníci
součástí jedné etnické skupiny (Rákoczyová, Trbola, eds., 2009). Takové uplatnění na
pracovním trhu ale podle Bosswicka a Heckmanna (2006) přistěhovalce v sociální integraci
do hostitelské společnosti spíše omezuje, než že by jí přispívalo.
2.3.2 Kulturní dimenze sociální integrace
Kulturní dimenze sociální integrace neboli akulturace zahrnuje osvojování si
klíčových kompetencí a hodnot hostitelské společnosti, které později přistěhovalcům
umožňují porozumět dané kultuře a přizpůsobit se. Jedná se tedy o určitou proměnu kognice
jedince, kdy se v různých společenských situacích učí nacházet vzorce jednání, a pomocí
adekvátních reakcí na tyto situace si tak buduje svou pozici v hostitelské společnosti, která
je ostatními předvídatelná, a tak i respektovaná. Získáním nových kulturních kompetencí
přistěhovalci automaticky neztrácejí své původní kompetence, ale naopak se stávají
bikulturními jedinci (Rákoczyová, Trbola, eds., 2009).
Kulturní integrace se týká velmi důležitého aspektu sociálního života, totiž jazyka. Díky
znalosti jazyka hostitelské společnosti mohou přistěhovalci nejen lépe porozumět dané
kultuře, ale také snadněji navazovat vztahy s majoritní skupinou nebo získat lepší přístup na
pracovní trh (Bosswick, Heckmann, 2006; Průcha 2004).
Ve svém výzkumu jsem se věnovala především kulturní dimenzi sociální integrace, kdy
jsem mimo jiné zkoumala, jakým způsobem mé informátorky získávají klíčové kulturní
kompetence holandské společnosti.
2.3.3 Interaktivní dimenze sociální integrace
Interaktivní dimenze sociální integrace se váže k začlenění migranta do sociálních
sítí hostitelské společnosti. Migranti navazují kontakty a budují vztahy nejen s majoritní
skupinou, ale také se svými krajany či jinými minoritami. Mohou tak vznikat rozsáhlé
sociální sítě s různými kulturními kontexty. Vztahy s majoritní skupinou mohou mít podobu
neformální či intimní (smíšená partnerství, manželství), formální (přátelé, známí) nebo

15

institucionální (spolky, zájmové organizace) a hrají zásadní roli v získávání sociálního
kapitálu5 (Bosswick, Heckmann, 2006; Rákoczyová, Trbola, eds., 2009).
Aldridge et al. (2002 in Rákoczyová, Trbola, eds., 2009) mluví o třech typech
sociálního kapitálu, který migranti získávají. Prvním z nich je vnitroskupinový sociální
kapitál („bonding“), který se týká silných vazeb mezi jedinci v rámci určitých skupin, např.
rodiny či etnické skupiny. Druhý typ sociálního kapitálu nazvali přemosťujícím
(„bridging“), kdy navazují vztahy mimo své příbuzenské či etnické skupiny. Třetím typem
je spojovací sociální kapitál („linking“), který se skládá z kontaktů mezi lidmi z různých
pozic v sociální struktuře, např. kontakty na vlivné osoby. V počáteční fázi procesu integrace
může být vnitroskupinový sociální kapitál velmi prospěšný díky podpoře a solidaritě v rámci
skupiny a do jisté míry může přistěhovalce chránit proti izolaci. Později však takové vazby
mohou zpomalovat navazování kontaktu s majoritou (Bosswick, Heckmann, 2006).
2.3.4 Identifikační dimenze sociální integrace
Identifikační dimenze sociální integrace je subjektivní rovinou tohoto procesu a pojí
se s pocitem přináležitosti k majoritní skupině a identifikací se s ní. Jedná se o proměnu
identity migranta, kdy se mění vnímání vztahu „my“ a „oni“ a původní identita se dotváří
podle vztahu, který migrant s majoritní skupinou má (Rákoczyová, Trbola, eds., 2009).
Migrací jedinec neztrácí svou původní identitu a vazby k původní zemi, naopak udržuje
přeshraniční vazby a zároveň se integruje do hostitelské společnosti a vytváří si vztahy nové.
Tyto přeshraniční vazby ve vztahu k integraci migrantů jsou předmětem studia
transnacionální migrace (Szaló, 2007).

2.4 Transnacionální teorie migrace
Jak již bylo zmíněno výše, teorie transnacionální migrace se zabývá dvěma souběžně
probíhajícími procesy. Přistěhovalci, tzv. transmigranti se zařazují do společnosti hostitelské
země a zároveň udržují přeshraniční sociální vazby v místě svého původu. Tímto způsobem
si vytvářejí více domovů v různých lokalitách, které propojují do jednoho transnacionálního
sociálního pole (Szaló, 2007).

Sociální kapitál představuje znalosti a konexe, jež lidem usnadňují dosažení svých cílů a umožňují jim zvýšit
svůj vliv a prestiž (Giddens, 2013).

5
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Transmigranti se tedy nevzdávají vazeb s místem svého původu a neztrácejí svou
původní identitu s příchodem do nové země. Zároveň se ani neuzavírají před kontaktem
s majoritní společností hostitelské země a neodmítají identitu novou. V rámci každodenního
jednání a vyjednávání dochází ke kreolizaci a hybridizaci jejich sebepojetí a přistěhovalci si
vytvářejí identitu transnacionální (Szaló, 2007).
2.4.1 Transnacionální identita jako alternativa etnické identity
Szaló (2007) se kriticky vyjadřuje ke konceptu etnické identity používaném v kontextu
migrace. Upozorňuje na fakt, že etnická identita je v tomto případě kategorií, která byla
migrantům přidělena, je něčím, co migranti musejí mít. Není tedy vlastním sebepojetím
přistěhovalců, ale z dané perspektivy migrace se jeví spíše jako nálepka, která byla
přistěhovalcům přiřazena jinými etnickými skupinami. Jako taková je nesenzitivní
k rozdílům mezi přistěhovalci označenými stejnou etnickou kategorií. Jinými slovy
příslušnost ke stejné etnické skupině jako kategorie neodráží stejný způsob života, stejnou
životní zkušenost. Dalším problematickým prvkem etnické identity je udržování sociálních
hranic. Samotné sdílení představy o společné kultuře se zdá být důležitější než reálně sdílené
kulturní prvky a vytváří pomyslnou hranici mezi jednou etnickou skupinou a skupinami
jinými.
Jako alternativa se tedy nabízí pojem transnacionální identity, která přistěhovalcům
přiděluje aktivní roli v utváření jejich identity, avšak v podmínkách, které si nemohli zvolit.
„Transnacionální identita je analytickou kategorií umožňující pojmout proces, ve kterém
přistěhovalci odmítají akceptovat jak státní, tak hegemonní klasifikační hranice, jež by měly
vymezit jejich identitu a politické aktivity“ (Szaló, 2007, s.126). Koncept transnacionální
identity tedy nabízí interpretaci sebepojetí, která se nezakládá na předpokladu jednoty místa,
kultury a identity (Szaló, 2007).
Szaló (2007) však zároveň upozorňuje, že většina přistěhovalců o sobě neuvažuje jako o
transmigrantech s transnacionální identitou, naopak své sebepojetí odvozují od loajality
k jednomu státu, tedy z nacionalistické perspektivy, kterou se teorie transnacionalismu snaží
překonat (Szaló, 2007). To platí i v případě mých informátorek, které se pojímají jako Češky
na území Nizozemska. Svou identitu zakládají na loajalitě k jednomu státu a sdílené kultuře
s lidmi ze stejné etnické skupiny, ač se jejich sebepojetí proměňuje v každodenním jednání
v transnacionálním sociálním prostoru, a odpovídalo by tedy identitě transnacionální. I
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z tohoto důvodu jsem se rozhodla setrvat u pojmu etnické identity, avšak s ohledem na její
transnacionální charakter, tedy na transnacionální vazby informátorek.
2.4.2 Transnacionalismus proti metodologickému nacionalismu
Metodologický nacionalismus jakožto předpoklad, že stát či národ jsou přirozenou
formou společenského a politického uspořádání moderního světa, vévodil sociálním vědám
od dob formování národních států. Wimmer a Glick-Schiller (2016) určují tři podoby
metodologického nacionalismu, jimiž jsou přehlížení národních rámců, naturalizace státu
jako přirozeného předmětu studia a teritoriální omezení výzkumů na prostor uvnitř hranic.
Zároveň poukazují na vliv, jaký mělo formování národních států na přístup k migraci. Podle
těchto autorů byl moderní svět vždy transnacionální, dokonce i v době, kdy byly společenské
procesy nejvíce svazovány národním státem. V duchu metodologického nacionalismu se
však z migrantů stali cizinci, kteří jsou zásadně odlišní, narušují izomorfismus lidu a jsou
politicky nebezpeční (Wimmer, Glick-Schiller, 2016).
Výzkum transnacionálních komunit a migrace ukazuje na omezenost metodologického
nacionalismu a na fakt, že v současném globalizovaném světě jsou sociální prostory místy,
kde proudí transnacionálně organizované toky kapitálu, lidí a informací, proto se pro ně
představa místních společností již nehodí (Szaló, 2007). „Hodnota zkoumání
transnacionálních komunit a migrace tedy nespočívá v objevu „něčeho nového“ (…), ale v
tom, že se stává příspěvkem k opuštění perspektivy metodologického nacionalismu“
(Wimmer, Glick-Schiller, 2016, s. 13).

3. Nizozemsko jako země imigrace
3.1 Základní informace
Nizozemsko, jehož oficiální název státního celku je Nizozemské království (Koninkrijk
der Nederlanden), sestává kromě evropské pevninské části ještě z Karibského Nizozemska
a tří ostrovních zemí – Curaçao, Aruba a Svatý Martin. Rozkládá se na ploše 41 527 km2 a
je tak s celkovou populací 17,03 milionů obyvatel6 jednou z nejhustěji zalidněných zemí

6

Údaje pochází z roku 2016 podle https://data.worldbank.org/country/netherlands.
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světa. Nizozemské království je konstituční monarchií s parlamentní demokracií a funkci
nizozemského krále od 30. dubna 2013 zastává Vilém Alexandr Nizozemský, jež nastoupil
na trůn jako nejstarší syn po své matce Beatrix Nizozemské.
Označení Nizozemí se vztahuje spíše k historickému území Evropy, které kromě
dnešního Nizozemska zahrnovalo i dnešní Belgii, Lucembursko a část severní Francie.
Oproti tomu označení Holandsko se vztahuje k územní části Nizozemska, konkrétně ke
dvěma provinciím z dvanácti – severnímu Holandsku (Amsterdam) a jižnímu Holandsku
(Haag, Rotterdam).
I přes významovou rozdílnost se však výrazy Nizozemsko a Holandsko dnes běžně
užívají jako synonymní. V tomto duchu o Nizozemsku/Holandsku mluví i mé informátorky,
které mezi výrazy nečiní rozdíl. Pokud mluví o holandské společnosti, nevztahují svou
výpověď pouze k lidem žijícím ve dvou provinciích, nýbrž k nizozemské populaci obecně.
Proto tyto dva názvy ve své práci významově nerozlišuji ani já, není-li to nutné.

3.2 Historie migrace do Nizozemska
Nizozemsko bylo díky své otevřené a tolerantní společnosti v průběhu dějin7 útočištěm
mnoha migrantů, ať už z náboženských, ekonomických či jiných důvodů. Jako bývalá
koloniální velmoc zaznamenalo velký příliv migrace ze svých bývalých kolonií po pádu
kolonialismu. Po vyhlášení indonéské nezávislosti v roce 1949 se mnoho Nizozemců muselo
navrátit do Nizozemska z důvodu napjatých vztahů mezi zeměmi. V průběhu 15 let se tak
zpět do Nizozemí přesunulo 250 až 300 tisíc lidí. Ač všichni tito příchozí měli holandské
občanství, jednalo se o lidi nizozemského, indonéského i smíšeného původu a různého
sociálního postavení. Tito imigranti byli souhrnně nazýváni jako Indische Netherlanders
(Amersfoort, Niekerk, 2006).
Oproti boji o nezávislost v Indonésii proběhla Surinamská dekolonizace poměrně
hladce. V roce 1954 byl vydán dokument, který prohlašoval Nizozemsko, Surinam a
Nizozemské Antily třemi autonomními územními celky, jež dohromady tvoří Nizozemské
království. Samotná nezávislost Surinamu byla vyhlášena v roce 1975. V průběhu koloniální
nadvlády můžeme rozlišit dvě skupiny lidí přicházejících ze Surinamu do Nizozemska.

Převrat nastal se vznikem Spojených provincií nizozemských v roce 1581, kdy se Nizozemí osvobodilo od
španělské nadvlády. Spojené provincie nizozemské se tak staly útočištěm pro mnoho protestantů Evropy.
7
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V 17. století to byli zejména otroci přivážení, aby sloužili svým pánům. Ve století 19. pak
byly do Nizozemska posílány děti z bohatých rodin, které tam měly získat patřičné vzdělání.
Po vyhlášení nezávislosti Surinamu do Nizozemska začali proudit i lidé z nižších tříd
(Amersfoort, Niekerk, 2006).
V letech 1965 až 1970 pocházelo podle Entzingera (2014) 75 % nizozemských
přistěhovalců z pouhých šesti zemí světa. O dvacet pět let později, mezi lety 1990 a 1994,
těchto 75 % přistěhovalců tvořili lidé z více než dvaceti zemí světa. Od 60. let přicházelo do
Nizozemska množství migrantů například z Turecka, Maroka a jihoevropských či
východoevropských zemí, kteří zaplňovali volné pracovní pozice v rychle se rozvíjejícím
průmyslu. V souvislosti s přílivem migrantů začalo Nizozemsko od 80. let 20. století měnit
svou doposud velmi otevřenou imigrační politiku. Nyní zacílilo na integraci přistěhovalců.
V rámci imigrační politiky integrace se měli přistěhovalci plně začlenit do holandské
společnosti, především se měli naučit holandský jazyk a zařadit se na pracovní trh. V roce
1998 byl vydán Zákon o integraci nových přistěhovalců (Wet Inburgering Nieuwkomers,
WIN), který imigrantům ze zemí mimo EU ukládal povinnost absolvovat roční integrační
kurz, jež obsahoval 600 hodin holandštiny, občanskou výuku8 a přípravu na vstup do
pracovního trhu v podobě rekvalifikací. Tím chtěl stát zajistit jednotnost procesu, ale
zároveň předat odpovědnost za integraci přistěhovalcům samotným. V tomto duchu se
imigrační zákon dále rozvíjel a přistěhovalci si nakonec byli nuceni integrační program platit
v plné výši. Stát od nich přitom vyžadoval pouze splnění závěrečných testů, tedy
nekontroloval, zda imigranti na kurzy skutečně dochází. Odpovědnost za integraci se tak
plně přenesla ze státu na jedince (Joppke 2011). To ve své podstatě odporuje původní snaze
o úspěšné začlenění přistěhovalců do společnosti. Tento obrat v imigrační politice vysvětluje
Joppke (2011), podle nějž byla celá situace doprovázena změnou atmosféry a celkového
náhledu na imigraci v Nizozemsku po událostech z počátku 21. století.
Po zabití Pima Fortuyna v roce 20029, vysokoškolského profesora a příslušníka krajní
pravice, který se zasazoval mimo jiné za práva žen a homosexuálů a byl ostrým kritikem
multikulturalismu a islámu, se zdvihla velká antiimigrační kampaň. Situace se ještě umocnila

Občanská výuka se zaměřovala na principy demokracie, právo svobodného projevu, rovná práva žen apod. a
měla za cíl vštěpovat přistěhovalcům ze zemí mimo EU základní hodnoty holandské společnosti.

8

Pim Fortuyn byl leaderem politické strany LPF (Lijst Pim Fortuyn), která vedla protiimigrační kampaň. Byl
zabit 9 dní před volbami, ale i přesto jeho strana získala 17 % hlasů. Strana bez Fortuyna však začala brzy
upadat.

9
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smrtí filmaře Thea Van Gogha v roce 2004, který byl zabit muslimem po uveřejnění snímku
Submission10. Tyto události otevřely debatu o multikulturalismu a udržení nizozemské
kultury a kulturních hodnot ve společnosti (Joppke 2011).

3.3 Migrace z České republiky do Nizozemí
Vytvořit spolehlivou statistiku o počtu Čechů v Nizozemsku není jednoduché. Od roku
2004 patří Česká republika do Evropské unie, a její občané tedy mohou v Nizozemsku
pobývat do 3 měsíců bez registrace. Navíc svůj odchod nemusí nikde ohlašovat. Pokud chtějí
na území Nizozemska pobývat déle, musí se přihlásit na příslušném úřadě, kde dostanou tzv.
BSN, evidenční číslo, a jsou tak započítáni mezi rezidenty.
Nejpřesnější statistiku o množství Čechů, jež se nacházejí na území Nizozemska,
poskytuje Centrální statistický úřad (Centraal Bureuvoor de Stastiek) neboli CBS. Ten dělí
přistěhovalce na příslušníky první a druhé generace příchozích. Do první generace
přistěhovalců jsou zařazeni všichni, kteří se narodili mimo území Nizozemska a zároveň
mají oba nebo jednoho rodiče jiného než nizozemského původu. Do druhé generace pak
spadají ti přistěhovalci, jež se narodili na území Nizozemska a mají jednoho rodiče jiného
než nizozemského původu. Příslušníci třetí generace již nejsou považováni za přistěhovalce.
Všechny mé respondentky spadají do první generace přistěhovalců a z toho důvodu jsem
pro tuto práci zpracovala pouze údaje o českých migrantech první generace.
3.3.1 Česká migrace do Nizozemska od druhé poloviny 20. století
Do rozpadu Československa v roce 1993 byli Češi a Slováci ve statistikách CBS uváděni
společně jako Čechoslováci, a tedy neexistují žádná spolehlivá data, která by určovala počet
příchozích Čechů do Nizozemska. Přesto se však CBS pokusil onu mezeru ve
shromážděných datech zaplnit a zrekonstruoval sesbíraná data za pomoci Českého
statistického úřadu do demografické studie11 pojednávající o české a slovenské migraci
v Nizozemsku mezi lety 1945 a 2008.

Snímek Submission pojednával o násilí páchaném na ženách v muslimských komunitách. Po uveřejnění
snímku a jeho promítání v nizozemské televizi dostal Van Gogh mnoho výhružných dopisů, které však nebral
vážně, a byl 2. listopadu 2004 v Amsterdamu zastřelen muslimem marockého původu Mohammedem
Bouyerim.

10

Studie s názvem Demografische kenmerken van Tsjechen en Slowaken in Nederland (2009) je dosptupná na
https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1ED1F07-9879-423B-8806-A960D5EC5C17/0/2009k3b15p57art.pdf.
11
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V této studii jsou patrné tři vlny české a slovenské migrace do Nizozemska, znázorněné
v grafu č.1. První vlna nastala těsně po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa
v srpnu 1968 a skončila zhruba o rok později, kdy už nebylo možné republiku opustit. Druhá
vlna odstartovala po Sametové revoluci v roce 1989 a probíhala celá 90. léta. Poslední
prudký nárůst se pojí se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004. Tento příliv
českých migrantů do Nizozemska byl ještě podpořen tamějším ekonomickým boomem.
Největší příchod Čechů a Slováků za prací do Nizozemska byl v letech 2008 a 2009.
Graf č.1: Počet českých a slovenských přistěhovalců na území Nizozemska, 2009

Zdroj: Demografischekenmerken van Tsjechen en Slowaken in Nederland. www.cbs.nl [online]. Bevolkingstrends, 3e
kwartaal

2009

[cit.

2018-06-18].

Dostupné

z:

https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1ED1F07-9879-423B-8806-

A960D5EC5C17/0/2009k3b15p57art.pdf

Jak si můžeme povšimnout v grafu č.2, který zobrazuje věkové rozložení českých a
slovenských usedlíků v Nizozemsku v roce 2009, významně zastoupené jsou i věkové
kategorie 50-59 let a 60-69 let a najdeme zde Čechy a Slováky ve věku 70-90 let. Tito lidé
jsou právě politickými uprchlíky, kteří emigrovali po srpnu 1968.
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Graf č.2: Češi a Slováci v Nizozemsku podle věkových skupin, 2009

Zdroj: Demografischekenmerken van Tsjechen en Slowaken in Nederland. www.cbs.nl [online]. Bevolkingstrends, 3e
kwartaal

2009

[cit.

2018-06-18].

Dostupné

z:

https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1ED1F07-9879-423B-8806-

A960D5EC5C17/0/2009k3b15p57art.pdf

3.3.2 České ženy v Nizozemsku od 90. let
Podle demografického výzkumu CBS byla migrace po vstupu České republiky do
Evropské unie v roce 2004 spojena především s ekonomickými motivy. Toto tvrzení je
podloženo grafem o věkovém rozložení migrantů v roce 2009 (viz graf č.3). Z grafu je
patrné, že do Nizozemska migrují především lidé z věkové skupiny 20-29 let. Porovnáme-li
pak muže a ženy, zjistíme, že v roce 2009 odešlo do Nizozemí přibližně třikrát více českých
žen než českých mužů.
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Graf č.3: Věkové složení českých a slovenských přistěhovalců, 2009

Zdroj: Demografischekenmerken van Tsjechen en Slowaken in Nederland. www.cbs.nl [online]. Bevolkingstrends, 3e
kwartaal

2009

[cit.

2018-06-18].

Dostupné

z:

https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1ED1F07-9879-423B-8806-

A960D5EC5C17/0/2009k3b15p57art.pdf

V této práci se zaměřuji na české ženy, které se do Nizozemska dostaly v různých letech,
shodně však až po roce 1989. Rozhodla jsem se tedy data, která CBS nabízí, analyzovat
průřezově a do své analýzy obsáhnout každý třetí rok v rozmezí let 1998–2016. Údaje jsou
shromážděny v následující tabulce.
Tabulka č.1: Počet českých žen trvale žijících na území Nizozemska, 1998–2016
Rok

1998

Populace

515

2001
790

2004

2007

999

1 368

2010
1 686

2013
1 950

2016
2 239

Zdroj: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/03743eng/table?ts=1528643815927

Z tabulky je patrné, že počet českých žen, které se trvale usadily v Nizozemsku, stále
roste. Před rokem 2004 byl stoupal počet žen, které se trvale usadily v Nizozemsku, více
méně rovnoměrně, po roce 2004 se zhruba 1,5krát zvýšil a v této podobně se znovu ustálil.
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4. České a holandské kulturní hodnoty
S výzkumem mezikulturních rozdílů v hodnotách je spojeno jméno holandského
psychologa Geerta Hofstedeho. Kultura je pro něj jakési mentální naprogramování jedince,
které vychází z prostředí, v němž jedinec vyrůstal. Jednou naučený program mysli je velmi
těžké změnit. Kultura je vždy kolektivním jevem, poněvadž ji sdílejí lidé, kteří vyrostli nebo
žili ve stejném kulturním prostředí. Je tak zároveň prvkem, který odlišuje jednotlivá
společenství mezi sebou. Kultura je tvořena symboly, hrdiny, rituály a hodnotami, které se
projevují v kulturních praktikách (Hofstede, Hofstede, 2007).
Hofstede (2007) hodnoty označuje za všeobecné tendence dávat určitým stavům reality
přednost. Toto preferenční nastavení je vždy buď kladné nebo záporné a my vnímáme danou
skutečnost

jako

dobrou/špatnou,

normální/nenormální,

slušnou/neslušnou,

morální/nemorální apod. Protože hodnoty zůstávají stále stejné (praktiky jsou to, co se
v kultuře mění), předpokládá se v rámci komparativních výzkumů jejich měřitelnost.
V roce 1954 navrhli Američané Inkeles a Levison tři dimenze hodnot, které ve svých
důsledcích ovlivňují fungování skupin a jedince v těchto skupinách. Jsou to:
1. Vztah k autoritě
2. Sebepojetí jedince, a to zejména:
a) Vztah mezi jedincem a společností,
b) Individuální chápání mužskosti a ženskosti.
3. Způsoby zacházení s konflikty, včetně zvládání agrese a vyjadřování citů.12
Na konci 60. a na počátku 70. let pracoval Hofstede pro americkou firmu IBM13 a
zpracovával velké množství dotazníků, které vyplňovaly zaměstnanci IBM z více než 50
různých zemí. Tito lidé byli jako pracovníci jedné firmy v mnoha charakteristikách podobní,
avšak pocházeli z různých kultur. Na základě srovnávací analýzy dotazníků odvodil
Hofstede čtyři dimenze národních kultur: mocenský odstup, vyhýbání se nejistotě,
individualismus – kolektivismus a femininita – maskulinita. Na základě dalších výzkumů

Převzato z: HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Gert Jan. Kultury a organizace: software lidské mysli:
spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007, s.28.

12

IBM je americká mezinárodní počítačová firma s více než 350 000 zaměstnanci ve více než 170 zemích
světa. Drží rekord v počtu patentů za 25 let a někteří její zaměstnanci dosáhli na světová ocenění, jako např.
Nobelova cena, Turingova cena či národní medaile za vědu. (www.wikipedia.org)

13
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pak Hofstede tento čtyřrozměrný model rozšířil ještě o pátou dimenzi – orientaci
krátkodobou či dlouhodobou (Hofstede, Hofstede, 2007).
V době Hofstedeho výzkumu nebylo vzhledem k politické situaci možné, aby Česká
republika patřila mezi zkoumané země. Později však byly provedeny doplňující výzkumy za
použití Hofstedeho metod a výsledky byly porovnány s původním výzkumem (Průcha
2004).

4.1 Mocenský odstup
Moc je v každé společnosti rozložena nerovnoměrně. S majetkem, postavením a
tělesnými a mentálními schopnostmi se pojit může, ale nemusí. V některých společnostech
jsou mocenské nerovnosti považovány za problematické, v jiných je na ně nahlíženo jako na
dobré. Dimenze mocenského odstupu reflektuje, v jakém rozsahu méně mocní členové
institucí a organizací v různých zemích očekávají a přijímají nerovnoměrné rozložení moci.
Pod instituce se řadí rodina, škola, obec apod., kdežto organizace jsou místy, kde lidé pracují.
Mocenský odstup tedy odráží vztah vzájemné závislosti lidí s nižším postavením a lidí jim
nadřazených (Hofstede, Hofstede, 2007).
Mezi země s nejvyššími skóry mocenského odstupu patří Malajsie (104), Slovensko
(104), Filipíny (94) nebo Rusko (93).
Mezi země s nejnižšími skóry mocenského odstupu se řadí Rakousko (11), Izrael (13),
Dánsko (18) či Nový Zéland (22).
Česká republika dosáhla skóru 57 bodů a je tak zemí s vyšším mocenským odstupem než
Nizozemsko, které dosáhlo skóru 38.

4.2 Individualismus a kolektivismus
Většina lidí na světě žije ve společnostech, kde je zájem skupiny nadřazován zájmu
jednotlivce. Takové společnosti se s ohledem na moc skupiny nazývají kolektivistické14.
První společenskou skupinou v životě dítěte je rodina. V kolektivistických společnostech je
rodina chápána ve smyslu rozšířené rodiny, tedy zahrnuje prarodiče, tety, strýce a další. Dítě
se postupem času naučí vnímat sebe samo jako člena této skupiny a tím i odlišovat rodinu

14

V tomto kontextu se nejedná o moc politickou, tedy ani o kolektivismus v politickém slova smyslu.
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(„my“) od skupin jiných („oni“). Jelikož rodina je prvotním zdrojem jedincovy identity, lidé
tendují k zachování loajality rodině po celý život (Hofstede, Hofstede, 2007).
Menšina lidí světa pak žije ve společnostech, kde jsou zájmy jedince upřednostňovány
před

zájmy

skupiny.

Tyto

společnosti

se

nazývají

individualistické.

V rámci

individualistických společností je rodina tvořena jedním či dvěma rodiči a dětmi, za základní
sociální skupinu se tedy považuje rodina nukleární. Děti se brzy učí uvažovat o sobě jako o
jednotlivci („já“), který se liší od jiných jednotlivců (jiných „já“) (Hofstede, Hofstede, 2007).
Dimenze individualismu a kolektivismu tedy vyjadřuje, do jaké míry je jedinec závislý
na kolektivu a jaký je rozsah jeho volnosti pro vlastní iniciativu. Hofstede (2007) se rozhodl
uvést individualismus a kolektivismus do jedné dimenze, protože nesrovnává jedince ve
společnosti, nýbrž celá společenství mezi sebou. Vychází z průměrných skórů, a tedy
umísťuje národní kultury na škálu individualismu – kolektivismu.
Mezi země s nejvyšším skórem individualismu patří USA (91), Austrálie (90), Velká
Británie (89) nebo Kanada (80).
Mezi země s nejnižším skórem individualismu se řadí Guatemala (6), Ekvádor (8),
Panama (11) nebo Indonésie (14).
Česká republika je se svým skórem 58 bodů méně individualistickou společností než
Nizozemsko se skórem 80.

4.3 Maskulinita a femininita
V různých kulturách jsou různé vlastnosti považovány za femininní či maskulinní. To se
projevuje mimo jiné i na poměrném zastoupení žen a mužů v určitých povoláních. Například
v České republice jsou sestřičkami ve zdravotních zařízeních z převážné většiny ženy, o
čemž svědčí i samotné označení pracovní pozice. V Nizozemsku je tomu jinak a převážnou
část středního zdravotnického personálu tvoří muži (Hofstede, Hofstede, 2007).
Maskulinita je spojena s vlastnostmi, jako je průbojnost či soutěživost, kdežto femininita
se pojí především s péčí. Země, které dosáhly vysokého skóru maskulinity, mají ve své
kultuře rodové role zřetelně odlišeny, kdežto v kulturách s nízkým skórem maskulinity se
rodové role překrývají. Tato dimenze tedy odráží například i rovnost v postavení žen a mužů
v jednotlivých kulturách (Průcha, 2004).
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Zeměmi s nejvyšším skórem maskulinity jsou Slovensko (110), Japonsko (95),
Maďarsko (88), Rakousko (79).
Zeměmi s nejnižším skórem maskulinity jsou Švédsko (5), Norsko (8), Dánsko (16),
Slovinsko (19).
Nizozemsko je se svým skórem 14 mnohem femininnější zemí než Česká republika,
která dosáhla skóru maskulinity 57.

4.4 Vyhýbání se nejistotě
Dimenze vyhýbání se nejistotě vypovídá o tom, jak je v jednotlivých kulturách nahlíženo
na neznámé či nejednoznačné situace. Všechna lidská společenství si vyvinula systémy,
které pomáhají neznámé situace v každodenním životě omezit, například zákony regulují
lidské jednání, náboženství zmírňuje nejistotu spojenou se smrtí apod. (Hofstede, Hofstede,
2007). V rámci této dimenze byla měřena míra tolerance k nejistotě a neurčitosti ve
společnosti, konkrétně na kolik je lidem nepříjemné podstupovat změny s nejistým
výsledkem a do jaké míry se těmto neurčitým událostem snaží vyhnout (Průcha, 2004).
Země s nejvyššími skóry vyhýbání se nejistotě jsou Řecko (112), Portugalsko (104),
Guatemala (101) či Belgie (97).
Naopak mezi země s nejnižším skórem vyhýbání se nejistotě patří Singapur (8), Jamajka
(13), Dánsko (23) nebo Švédsko (29).
V rámci této dimenze dosáhla Česká republika skóru 74, kdežto Nizozemsko 53. V české
kultuře je tedy podle výzkumu strach z nejistoty zakořeněn hlouběji než v té holandské.

4.5 Krátkodobá a dlouhodobá orientace
Podle Geerta Hofstedeho se dlouhodobě orientované kultury soustředí na „pěstování
ctností zaměřených na budoucí odměny; zejména vytrvalost a šetrnost“ (Hofstede, Hofstede,
2007, s.162). Krátkodobě orientované kultury se naopak zaměřují na ctnosti spojené
s minulostí a přítomností, jako je úcta k tradicím, plnění společenských závazků či zachování
si tváře. Tato dimenze tedy odráží odlišnost hodnot západních a východních kultur.
Východní kultury, které vycházejí z konfuciánské filosofie, jsou orientovány dlouhodobě,
kdežto západní kultury mají tendenci k orientaci krátkodobé (Hofstede, Hofstede, 2007).
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Zeměmi s nejvyšším skórem dlouhodobé orientace jsou Čína (118), Hongkong (96),
Tchaj-wan (87) nebo Japonsko (80).
Mezi země s nejnižším skórem dlouhodobé orientace patří Pákistán (0), Nigérie (13),
Španělsko (19) nebo Kanada (23).
Česká republika dosáhla skóru 13 a je tak oproti Nizozemsku se skórem 44 výrazně
krátkodobě orientovanou zemí.

5. Metodologie
5.1 Výzkumný problém, výzkumné otázky
Ve svém empirickém výzkumu jsem se zabývala adaptací, resp. sociální integrací
českých žen v holandském kulturním prostředí s důrazem především na její kulturní
dimenzi. Důležitou specifikací pro mne byl dlouhodobý česko-holandský partnerský vztah
mých informátorek. Předpokládala jsem, že existence takové vazby na majoritní společnost
proces jejich integrace zvláštním způsobem upravuje. Konkrétně jsem se domnívala, že
prostřednictvím česko-holandského partnerství jsou české ženy v každodenním kontaktu
s majoritní společností a holandským kulturním prostředím. Dále pak, že z důvodu této těsné
vazby si české ženy zvolily integraci za svou adaptační strategii.
Celý výzkum se zaměřuje na perspektivu informátorek. Sleduje jejich náhled vlastního
postavení Češky v Nizozemí, jejich stanoviska ke kultuře, kontaktní lokální společnosti a
sociálnímu zázemí, které jim a jejich dětem poskytuje Nizozemské království. Orientuje se
na jejich hodnocení partnerství s Holanďanem, jejich názory na kontakty s českým
prostorem, a také na jejich přístupy k vlastní pozici transnacionálních migrantek.
Základní výzkumnou otázkou v této práci je, jak Češky nahlížejí proces vlastní integrace
v holandském kulturním prostředí s odkazem na své transnacionální vazby. V rámci této
hlavní výzkumné otázky jsem si stanovila několik podotázek:
1. Jak Češky charakterizují holandskou společnost?
2. Jakou roli v procesu integrace hraje osvojení si jazyka majoritní společnosti?
3. Jak informátorky hodnotí životní standard v Nizozemsku?
4. Jak se adaptovaly v rovině smíšeného partnerství/manželství a rodinné svátečnosti?
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5. Jaký vztah mají k zemi původu?

5.2 Výzkumná strategie a technika sběru dat
Vzhledem k celkové povaze mého empirického výzkumu a výzkumným otázkám jsem
se rozhodla pro kvalitativní výzkumnou strategii, která mi svým charakterem umožnila
získat vhled do problému sociální integrace Češek v Holandsku a porozumět jejich
subjektivní zkušenosti s holandským kulturním prostředím a jejich sociálním vztahům
v něm (Hendl, 2005).
Jelikož cílem mého výzkumu bylo porozumět procesu integrace mých informátorek
v holandském kulturním prostředí z jejich perspektivy, jako techniku sběru dat jsem si
vybrala narativní a polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory probíhaly pouze za
přítomnosti informátorky a mě jako výzkumníka. Vzhledem k tomu, že narativní i
polostrukturované rozhovory jsou časově náročné, vyhradila jsem si pro ně časový úsek
jedné hodiny až devadesáti minut, podle možností a ochoty informátorek.
V rámci narativního rozhovoru mě zajímalo vyprávění informátorek o celém období
jejich života v Holandsku od příchodu po současnost. V této části jsem se snažila co nejméně
zasahovat, abych nenarušovala volný prostor pro jejich vyjádření. Kromě příběhu samotného
jsem tak získala i určité povědomí o tom, co Češky samy považují za důležité a jak celému
procesu rozumí.
Pro následné polostrukturované rozhovory jsem si připravila tematické okruhy, pomocí
nichž jsem se doptávala na konkrétní informace z předchozího vyprávění. Otázky, které jsem
informátorkám kladla, jsem přitom vždy upravila tak, aby odpovídaly jejich osobním
zkušenostem. I v této části mohly informátorky odpovídat volně a měly prostor pro vlastní
formulaci. V rámci tematických okruhů jsem se soustředila na to, jakým způsobem se
seznamovaly s holandskou kulturou a jak získávaly klíčové kompetence; jak nahlíží
holandskou společnost, čím se tato společnost podle nich liší od té české a jak se k rozdílům
staví; jaké rozdíly vnímají na úrovni svého partnerství/manželství, jak organizují rodinu a
tráví volný čas; jaká je jejich reflexe svého přijetí majoritní společností a zda udržují
přeshraniční vazby.
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Rozhovory probíhaly po předchozí domluvě pomocí programu Skype15 či Messenger16
v podobě hovorů a videohovorů podle toho, co informátorky samy preferovaly. Rozhovory
byly se souhlasem informátorek nahrávány.

5.3 Výběr vzorku
Vzhledem k tomu, že jsem zvolila kvalitativní výzkum a šlo mi především o porozumění
sociálnímu problému, snažila jsem se získat velké množství informací o malém počtu
jedinců. Jako svou strategii jsem tedy zvolila účelový výběr, kdy si kritéria výběru stanovuji
předem tak, aby mé informátorky co nejlépe zastupovaly daný sociální problém.
Jako kritéria výběru svých informátorek jsem si zvolila následující: mé informátorky
byly ženy, Češky, které dosáhly minimálně středoškolského vzdělání17, v Holandsku
pobývají dlouhodobě (tedy alespoň po dobu 1 roku18) a mají dlouhodobý partnerský vztah
s příslušníkem majoritní skupiny, tedy partnerství či manželství česko-holandské (po dobu
alespoň půl roku19). Kvůli kritériu vzdělání a dlouhodobého pobytu jsem si spodní hranici
věku informátorek určila na 20 let. Samotné kritérium vzdělání jsem zahrnula, abych docílila
větší homogennosti vzorku (Rákoczyová, Trbola, eds, 2009).
Vhodné kandidátky jsem vyhledávala ve dvou facebookových20 skupinách. První z nich,
Česko/slovenské maminky v Nizozemsku, vznikla v roce 2015 za účelem vzájemné podpory,
sdílení informací a vzájemného setkávání, dnes má 592 členek. Druhá skupina, České
maminky v Holandsku, vznikla v roce 2014 taktéž za účelem vzájemné podpory, sdílení
informací a vzájemného setkávání. Oproti té první tato skupina pořádá pravidelná setkání a
akce pro děti (např. českého Mikuláše). Tato skupina má dnes 200 členek.

Skype je komunikační nástroj, který umožňuje bezplatné zasílání zpráv, hovory i videohovory mezi uživateli
(https://cs.m.wikipedia.org).
15

Messenger je komunikační nástroj spadající pod doménu Facebook. Umožňuje zasílání zpráv, hovory i
videohovory mezi jeho uživateli (https://cs.m.wikipedia.org).

16

17

Míněno ukončené středoškolské vzdělání bez i s maturitou.

Podle Rákoczyové, Trboly, eds. (2009) je 1 rok považovaný za dlouhodobý pobyt, kdy cizinci mají nutnou
zkušenost s kulturou hostitelské země.

18

19

Podle Matějkové (2007) je vztah dlouhodobý, pokud funguje déle než 6 měsíců.

Facebook je sociální síť, která slouží k tvorbě sociálních sítí, komunikaci a sdílení dat a je dostupná všem
uživatelům (https://cs.m.wikipedia.org).

20
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Vzhledem k množství kritérií jsem předpokládala nízký zájem kandidátek, jejich počet
jsem odhadovala na 5-10. To se nakonec potvrdilo a rozhovory jsem provedla se sedmi
informátorky, které splňovaly kritéria a byly ochotné se na výzkumu podílet.
5.3.1 Charakteristika informátorek
Anně je 49 let, vystudovala VŠ v Holandsku a nyní se živí jako fyzioterapeutka. Je vdaná
a má 2 děti, z nichž jedno je mentálně postižené. V Holandsku žije již 26 let a momentálně
bydlí v malém městě v severním Holandsku. Má holandské občanství.
Barboře je 38 let, vystudovala VŠ v Holandsku a nyní pracuje jako finanční kontrolorka
v mezinárodní firmě. Se svým partnerem má dvouletou dceru. V Holandsku pobývá již 17
let a se svou rodinou žije ve městě kousek od Amsterdamu, tedy v severozápadním
Holandsku. Holandské občanství nemá.
Tereze je 38 let, v České republice získala středoškolské vzdělání s maturitou,
v Holandsku se rekvalifikovala na prodej léků a nyní pracuje v drogerii s volně prodejnými
léky. Se svým manželem má dvě děti (8 a 11 let). V Holandsku žije 20 let a nyní pobývá
v Maastrichtu, velkém městě na jihu Holandska. Holandské občanství nemá.
Adéle je 36 let, v České republice získala středoškolské vzdělání s maturitou, do
Holandska přišla jako au-pair a později se rekvalifikovala na hlídačku dětí, nyní hlídá děti u
sebe doma. Se svým partnerem má tříletého syna a druhé dítě čeká. V Holandsku pobývá 14
let a se svou rodinou žije ve městě poblíž Amsterdamu, tedy v severozápadním Holandsku.
Holandské občanství nemá.
Veronice je 37 let, v České republice dokončila středoškolské vzdělání s maturitou, do
Holandska přijela jako au-pair, nyní je doma na nemocenské. Se svým manželem má dvě
děti, čtrnáctiletou dceru a dvouletého syna. V Holandsku žije 17 let a bydlí ve městě poblíž
Amsterdamu. Holandské občanství má, ale pas si ponechává český.
Karolíně je 27 let a v České republice získala Vyšší odborné vzdělání, do Holandska
přišla jako au-pair a nyní je doma s dvouletou dcerou. V Holandsku je 4 roky a se svým
manželem žije v Den Haag, velkém městě v západním Holandsku. Holandské občanství
nemá.
Sáře je 35 let, v České republice vystudovala VŠ, je stále zaměstnaná v české cestovní
kanceláři, ale nyní je doma s dvouletou dcerou. Do Holandska se přestěhovala v roce 2012,
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ale po roce a půl se vrátila zpět do Prahy a se svým nynějším manželem udržovala vztah na
dálku. Znovu se do Holandska přestěhovala v roce 2015, když otěhotněla. S přestávkou tedy
žije v Holandsku 4,5 roku. S rodinou žije na vesnici poblíž Maastrichtu, tedy na jihu
Holandska. Holandské občanství nemá.
Ve shrnutí se tedy pět ze sedmi informátorek pohybuje ve věku od 35 do 38 let, jedné je
27 a jedné 49 let. Tři dosáhly vysokoškolského vzdělání, jedna vystudovala Vyšší odbornou
školu a tři získaly středoškolské vzdělání s maturitou. Pět z nich se za Holanďana vdalo, dvě
žijí v partnerském vztahu. Všechny informátorky mají děti, což je logické vzhledem
k prostředí výběru vzorku. Pět z nich v Holandsku pobývá po dobu mezi 14 a 26 lety, dvě
zhruba po dobu 4 let. Pět českých žen žije ve městech až velkoměstech, jedna pak na malém
městě a jedna na vesnici. Pouze dvě z informátorek mají holandské občanství.

5.4 Analytické postupy
V kvalitativním výzkumu se sběr dat a jejich analýza provádí současně. Co nejdříve po
rozhovoru jsem provedla jeho přepis v podobě komentované transkripce, tzn. převedla
rozhovor do doslovné písemné podoby se všemi přeřeknutími i nespisovnými výrazy a
zaznamenám i pomlky, smích, důrazy a další mimoslovní projevy informátorek. Tento
způsob přepisu jsem zvolila, protože před samotným výzkumem jsem nebyla schopná určit,
jaké informace jsou a jaké nejsou potřebné.
Analýzu dat jsem provedla pomocí segmentace, kódování a poznámkování přepsaného
textu, kdy tyto tři úkony probíhaly současně. V rámci segmentování jsem rozčlenila text na
jednotlivé úseky podle tématu, o kterém byla řeč. V jednotlivých segmentech jsem se
soustředila na pravidelnosti a přiřazovala k nim jednotlivé kódy, které odpovídaly významu
sdělení. Tyto kódy jsem vytvářela přímo při analýze dat, uplatňovala jsem tedy otevřené
kódování. V průběhu analýzy jsem také text průběžně poznámkovat, abych zaznamenala své
úvahy a předběžně interpretovala sesbíraná data.

5.5 Hodnocení kvality výzkumu
Při hodnocení kvality tohoto výzkumu je nutné si uvědomit, že je zaměřen na určitou
sociální realitu a využívá kvalitativních metod. Z toho důvodu nebudou závěry, které z něj
vyvodím, zobecnitelné, ale budou mít vysokou validitu. Samotné rozhovory byly ovlivněny
mnou jako výzkumníkem, a to mou schopností vzbudit důvěru informátorek, dobře
formulovat otázky, vést rozhovor a nevnášet do něj mé vlastní představy a názory. Ze strany
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informátorek pak mohlo dojít ke zkreslení, protože celý proces své adaptace nahlížejí ze své
současné pozice, a také mohly něco záměrně zatajit či upravit nebo nezáměrně vynechat. Ve
svém výzkumu jsem se tedy snažila své otázky co nejlépe formulovat a své názory a postoje
do rozhovoru nevnášet.
Navíc mám dlouhodobý partnerský vztah s Holanďanem, což byl také jeden z důvodů,
proč jsem si toto téma vybrala pro svůj výzkum. Mnoho věcí, o kterých ženy mluvily, mi
bylo důvěrně známých a hrozilo tedy, že mohu něco opomenout v domněnce, že je to
samozřejmé. Z toho důvodu jsem se v rámci analýzy snažila reflektovat svou pozici ve
výzkumu, aby ke zkreslení mnou jako výzkumníkem docházelo co nejméně. Zároveň mi
moje pozice, zkušenost s česko-holandským partnerstvím, pomohla vyvolat důvěru
informátorek.

5.6 Etické otázky společenskovědního výzkumu
Účast všech informátorek ve výzkumu byla dobrovolná. Ještě před začátkem jsem je
informovala o cíli a průběhu celého výzkumu a o tom, že svou účast ve výzkumu mohou
kdykoli ukončit. Zajistila jsem si jejich informovaný souhlas s výzkumem, jeho nahráváním
a zpracováním získaných dat. Zároveň jsem informátorkám zaručila, že výzkum bude
anonymní a že získaná data budu uchovávat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetí
stranou.

6. Empirický výzkum
Jak vyplývá z výzkumu Geerta Hofstedeho, české kultura se od té holandské odlišuje
nejen v kulturních praktikách, ale i v kulturních hodnotách, jež jsou těmito praktikami
reprezentovány. Ženy, které odešly z České republiky, aby se usadily v Nizozemsku, se tak
na nové prostředí musely adaptovat. V rámci svého výzkumu jsem se zabývala sociální
integrací českých žen, které dlouhodobě žijí na území Nizozemska v česko-holandských
partnerských vztazích/manželstvích. Zaměřila jsem se přitom především na kulturní dimenzi
sociální integrace. Hlavním tématem této práce je náhled českých žen na vlastní proces
integrace do holandské společnosti a v rámci těchto reflexí se dotkneme témat, jako je
holandská společnost očima českých žen nebo střet české a holandské kultury, který se
odráží v každodennosti česko-holandských rodin i v rodinné svátečnosti. Ještě než se
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uchýlíme k hodnocení integračního procesu Češek, je důležité znát kontext jejich příchodu
a života v Nizozemsku.

6.1 Kontext migrace do Nizozemska a první kontakt s holandskou kulturou
Pro migraci do Nizozemska se mé informátorky rozhodly na základě jednoho ze dvou
důvodů. Buď jím byla láska nebo pracovní příležitost. Většina informátorek nejprve potkala
svého nynějšího holandského partnera/manžela a v návaznosti na to se rozhodla se svým
partnerem společně žít na území Nizozemska. Ostatní informátorky do Nizozemska přivedla
práce.
6.1.1 Migrantkami z lásky
Lásku jako podnět k migraci do Nizozemska uvedly Anna, Barbora, Tereza a Sára.
Samotný příchod do nové země byl usnadněn existujícím partnerským vztahem, protože
informátorkám bylo poskytnuto již připravené zázemí a prvotnímu kontaktu s holandskou
společností napomáhal partner. Vedle různých kontextů seznámení můžeme u informátorek
pozorovat i různé cesty k začleňování se do společnosti.
Anna se se svým nynějším manželem seznámila v České republice, kde oba byli na
dovolené na horách. V Čechách již tou dobou studovala vysokou školu, ale protože s ní
nebyla spokojená, rozhodla se odjet do Nizozemska (rok 1992). Tam započala
vysokoškolské studium fyzioterapie, kde se seznámila se spoustou zahraničních i
holandských studentů, a začala si tak budovat svou sociální síť nezávislou na svém
partnerovi.
Barbora se po střední škole rozhodla odjet do Velké Británie, kde pracovala jako au-pair.
Se svým nynějším partnerem se seznámila právě tam a po skončení svého víza se s ním
vrátila do Nizozemska (rok 2001). Nastoupila na vysokou školu obchodu, seznámila se
s mnoha zahraničními studenty, mezi studenty holandské se jí zapadnout nepodařilo.
S Holanďany byla ve spojení především přes svého partnera.
Tereza se se svým prvním přítelem seznámila v České republice, kde byl na dovolené.
Protože právě dokončila střední školu, po pár měsících vztahu se rozhodla přestěhovat se do
Nizozemska (rok 1998). Po několika měsících dostala oficiální povolení k pobytu a s ním i
jazykový kurz a možnost rekvalifikace. S pomocí nově získaného diplomu (nutného
k prodeji léků) si našla práci v drogerii. Přítel ji seznámil s mnoha svými přáteli, mezi nimiž
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byly i Češky, jež ji seznámily s dalšími lidmi. Takto rostla její sociální síť v Nizozemsku.
Se svým nynějším manželem se seznámila v rámci oslav karnevalu21.
Sářin strýc emigroval do Nizozemska v roce 1968 a založil tam rodinu. Po revoluci 1989
začala Sára svou rodinu v Nizozemsku navštěvovat a s nynějším manželem ji seznámila její
sestřenice. Sára v České republice vystudovala vysokou školu a dodnes je zaměstnaná u
české firmy. Do Nizozemska se poprvé přestěhovala v roce 2012 a docházela do jazykové
školy, kde se spřátelila s dalšími cizinkami a lektorkou Holanďankou.
6.1.2 Migrace za prací
U Češek, které se do Nizozemska přestěhovaly kvůli pracovní příležitosti, by se mohlo
zdát, že přicházely do nového prostředí bez jakéhokoliv zázemí. Ale není tomu tak docela.
Všechny informátorky, které uvedly pracovní důvody své migrace, do Nizozemska přišly
jako au-pair. Přes české agentury se dostaly do holandských rodin a obdržely seznam dalších
au-pair v okolí. Všechny se se svými nynějšími partnery/manželi seznámily shodně
v Nizozemsku.
Adéla se do Nizozemska vydala jako au-pair v roce 2004. Původně si zemi vybrala na
základě nejkratší čekací lhůty na vízum, ale se vstupem České republiky do Evropské unie
to již nebylo potřeba. Rodina ji velmi vlídně přijala a seznámila se svými přáteli. Dále se
Adéla spřátelila s dalšími au-pair v okolí, Češkami i dalšími cizinkami. Se svým nynějším
partnerem se seznámila přes internet.
Veronika pochází z rodiny s cestovatelským pozadím. Jako dítě žila 6 let s rodinou
v Africe a po dokončení středoškolského vzdělání v České republice odjela jako au-pair do
Velké Británie. Po návratu pobývala nějakou dobu v Praze, ale protože chtěla poznávat nové
kultury, rozhodla se, že se znovu vydá jako au-pair do zahraničí, tentokrát do Nizozemska
(rok 2001). Tam se ale dostala do velmi špatné rodiny a po třech týdnech byla nucena odejít.
Se svým nynějším manželem se seznámila v baru po 4 dnech svého pobytu. Svou sociální
síť utvářela prostřednictvím manžela a později ve svém zaměstnání v obchodě.
Karolína se po vyšší odborné škole, kde studovala pedagogiku, rozhodla své nabyté
dovednosti uplatnit a v roce 2014 odjela do Nizozemska. Dostala seznam dalších au-pair
v okolí, a jedna z nich, jež tam byla delší dobu, jí všechno ukázala a seznámila se svými

Okolnosti rozhodu se svým prvním partnerem nesdělila, každopádně v Nizozemsku zůstala a později se
seznámila se svým nynějším mužem.
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přáteli. Karolína působila v kanadsko-holandské rodině, která jí zaplatila kurzy holandštiny
i angličtiny. Se svým nynějším manželem se seznámila v baru.

6.2 Holandská společnost očima českých žen
V průběhu rozhovorů informátorky různě charakterizovaly holandskou společnost a
přidělovaly jejím příslušníkům různé vlastnosti. Vycházely přitom z porovnání s českou
společností. Některé z nich reflektovaly rozdíly mezi starými a mladými Holanďany, mezi
„pravými Holanďany“ a přistěhovalci, mezi městem a vesnicí a odlišovaly i místa svého
bydliště od zbytku Nizozemska, pokud měly pocit, že se liší. Ve výsledku však vyplynul
poměrně sourodý soubor charakteristik, které české ženy holandské společnosti připisují.
6.2.1 Holanďané v základních charakteristikách
První charakteristikou, kterou informátorky přidělily holandské společnosti, byla
otevřenost. Celkově ženy Nizozemce hodnotí jako velmi otevřené lidi, kteří k vám budou
vždy zdvořilí a milí. Jsou hodně společenští, a proto s vámi neváhají rozvinout konverzaci
kdekoliv, ať už v obchodě, na ulici nebo ve vlaku, aniž by vás znali. Některé informátorky
reflektují odlišnou míru otevřenosti v závislosti na lokalitě. Konkrétně vnímají, že
Nizozemci jsou mnohem otevřenější ve velkých městech než na vesnicích. Vysvětlují to
faktem, že ve městě je společnost mnohem dynamičtější a neustále se proměňuje. Navíc
vedle sebe žijí lidé různých kultur. Oproti tomu na vesnicích žijí poměrně uzavřené
komunity lidí, většinou starousedlíků, kteří mezi sebe nové příchozí příliš nepřijímají.
Karolína: „Já měla štěstí, že jsem přišla do tak velkého města (Den Haag). Dostat se jako
au-pair někde na vesnici, asi by ta adaptace byla jiná. My jsme i s přítelem chtěli kupovat
dům na vesnici, ale ten makléř nám narovinu řekl, že bychom asi neměli, že tam je to oblast,
do které když nezapadneme a nikdy nebudeme šťastní.“
Tereza: „Oni jsou hrozně otevření, někteří Holanďané. Někteří tedy jsou zase až moc
uzavření a cizince radši ne, ale tam, kde jsem byla já (Maastricht), je to jedna velká parta.
(…) Když žiješ někde na vesnici, tak jsou to většinou poměrně uzavřené komunity. Když jsi
potom ve městě, tak jsme tam všichni takoví otevřenější, jak tam neustále proudí noví lidé.“
Jak je z výpovědi Terezy již patrné, místní rozdíly v otevřenosti obyvatel se netýkají
pouze roviny město/vesnice. Podle Sáry, která bydlí na jihu Nizozemska poblíž Maastrichtu,
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se právě oblast, v níž žije, liší od jiných částí Nizozemska, konkrétně od severu a
severozápadu, kde jsou lidé uzavřenější a nepřístupní.
Sára: „My to máme asi 10 minut do Belgie a asi 15 do Německa. Takže vlastně ani nejsem
takové to pravé Holandsko. To zas musím říct, že tady je to jiné než na severu nebo
severozápadě. Tady jsou takoví asi příjemnější, bych řekla, ne tak nepřístupní.“
Na druhou stranu menšina informátorek vnímá určitou míru uzavřenosti či lépe řečeno
opatrnost příslušníků majoritní skupiny před cizinci. Ačkoli jsou Nizozemci k Češkám
velice vstřícní, přátelští a respektují je, stále si od nich jako od cizinek udržují určitý odstup.
Informátorky se tak necítí být plně součástí dané komunity.
Barbora: „Oni jsou navenek hodně společenští, zdají se kamarádští a všechno, ale zároveň
když k nim přijdete a chcete se k nim přidat, tak oni vás moc nechtějí přijmout. Stále jste pro
ně cizinec. Takže oni k vám zůstanou milí, příjemní, budou vás respektovat, ale nikdy k nim
nezapadnete.“
Veronika: „Oni jsou přátelští, ale zároveň si tě moc nepřipustí k tělu, to je tu takové zajímavé
a hodně jiné. Holanďani obecně jsou hrozně nepřístupní, trochu mi přijde, že cizinka jsi,
cizinka zůstaneš.“
Anna, která v Nizozemsku žije nejdéle ze všech informátorek, celou situaci nahlíží
z dlouhodobé perspektivy. Vnímá, že od doby svého příchodu v roce 1992 se přístup
Nizozemců k přistěhovalcům určitým způsobem proměnil ve spojitosti s nárůstem migrace
do Nizozemska. Majoritní společnost je nyní obezřetnější, od příslušníků minoritních skupin
se nyní více distancuje a uzavírá se sama do sebe. Proniknout mezi Nizozemce se tak pro
cizince dnes stává obtížnější.
Anna: „Holandská společnost je, nebo tedy po revoluci bývala mnohem víc, teď už se to taky
trochu změnilo, ale stále si myslím, že je hodně klidná a příjemná, tolerantní, otevřená. Dnes
se to tedy trochu mění s tím počtem přistěhovalců, co se sem hrnou, takže jsou Holanďané
k cizincům všeobecně přísnější a dávají si větší pozor.“
Tolerance je vlastnost, jíž jsou Nizozemci proslulí. Nizozemsko například jako první
země na světě umožnilo sňatky homosexuálů v roce 2001 a s nimi i adopci dětí těmito páry.
Holandskou toleranci popisuje i Anna na příkladu nakupování se svou mentálně postiženou
dcerou. Uvádí, že na rozdíl od České republiky ji může nechat stát u kasy, kde se dcera
zabaví, a jít v klidu a rychle nakoupit, aniž by ji za to lidé kolem odsuzovali.
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Anna: „Ona tam poslouchá, jak to pípá, je z toho rozčarovaná, nebo má ty svoje malé
konverzace s lidmi a nikdo se tomu nediví nebo se nezlobí, všichni jsou k ní milí a chápaví.
To kdybych udělala v Čechách, tak se hned každý rozhlíží, kde je máma, a lidi by mě soudili.“
Informátorky také vnímají určité rozdíly v komunikaci. Z rozhovorů vyplývá, že
Nizozemci jen neradi sdělují problematické záležitosti, a to ani svým nejbližším osobám.
Některé informátorky měly zpočátku ve svém smíšeném partnerském vztahu určité
komunikační problémy. Jejich partneři podle nich měli dlouho potíže sdělovat svým
partnerkách důležité informace, které byly nějakým způsobem problematické. Tento
kulturní rozdíl v komunikaci byl ve smíšených partnerských vztazích často zdrojem neshod.
Sára: „On byl hodně uzavřený a nikdy mi neříkal o svých problémech a tenkrát to
vyvrcholilo, když si myslel, že má rakovinu, ale nic mi neřekl a k doktorovi nešel. To jsme se
tenkrát na chvíli rozešli. (…) Ale celé tohle bylo kvůli těm komunikačním problémům, že se
mnou nechtěl věci sdílet, byl hodně uzavřený.“
Adéla: „No nejdřív mi nechtěl moc věcí říkat, problémy si nechával pro sebe. Ale to jsme si
pak ujasnili, že to tedy ne, že tak by to nešlo.“
Z rozhovorů dále vyplynulo, že Nizozemci žijí méně uspěchaným životem než Češi.
Většina informátorek tuto skutečnost hodnotí kladně a mluví o Nizozemcích jako o celkově
klidnější lidech, kteří si rádi vyhradí svůj čas pro sebe samé a nemají potřebu kamkoli
spěchat. Některé informátorky zároveň uvádějí nižší úroveň stresu, kterou vnímají na
pracovišti.
Barbora: „Holanďané mají na všechno čas, nikam nespěchají. Oni nejsou hektičtí nebo se
nepotřebují pořád za něčím hnát a běhat. Jsou strašní pohodáři v tomhle. A taky jejich život
je takový pohodový, oni nikam až tak nespěchají. Ráno si klidně dopřejí sprchu, snídani, oni
třeba vstávají o hodinu a půl dřív, jen aby nemuseli hnát.“
Tereza: „To tempo je tu takové klidnější, i třeba v práci. Když člověk ráno uvízne v zácpě
nebo onemocní děti nebo cokoli, tak to není problém. Je to celkově takové méně stresové.“
Oproti ostatním informátorkám vnímá Karolína tuto skutečnost negativně a označuje
Nizozemce za lajdáky, kteří nikdy nepřijdou včas.
Karolína: „Jsou to takoví lajdáci, oni mají na všechno čas, nikam nespěchají, všechno na ně
počká.“
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Co všechny Češky shodně oceňují, je, jak holandští muži i ženy dbají o svůj zevnějšek.
Podle informátorek si dávají na svém vzhledu záležet a jsou hezky upravení za jakýchkoliv
okolností. Kromě vůně holandští muži velmi často používají i gel do vlasů, což podle
informátorek v České republice vůbec časté není, a některé to považují za typicky holandské.
Tereza: „No tady si snad všichni chlapi gelují vlasy, to je skoro takový znak Holanďanů.
To v Čechách byla chvíli taková móda, ale tady to mají pořád.“
Sára: „V Čechách když se muž navoní a vezme si čistou košili, tak je to metrosexuál, a
tady je to to nejmenší. Nebo pořád používají gel do vlasů, bez toho nikam nevyjdou.“
Větší péče o zevnějšek se týká i holandských žen. Ty jsou podle výpovědi Sáry neustále
upravené a ponechávají si hezké oblečení například i při práci na zahradě, což by se na české
vesnici nestalo.
Sára: „Co je hodně jiné, je, že o sebe mnohem víc dbají (Nizozemci). Já když jsem řekla své
české tetě z vesnice řekla, že já na zahradu nemohu jít v teplácích... Tady fakt paní
v blůzičce, v sukýnce otrhávají plevel.“
Další charakteristikou, kterou zmiňují téměř všechny ženy a kterou vnímají pozitivně,
je, že jsou Nizozemci velice aktivní. Nizozemsko je až na svou východní část velmi
rovinatou zemí a je tak ideální pro cyklistiku. Kolo se zde používá hojně nejen pro rekreační
účely, ale je také významným dopravním prostředkem především ve městech. Z dalších
sportů je tu velice populární plavání, fotbal či lední bruslení.
Barbora: „Taky co se mi třeba hodně líbí na Holanďanech je, že oni jsou hodně založení na
sporty. Oni opravdu rádi jezdí na kole, a tady je to samozřejmě jednoduché, tady vytáhnete
kolo a šlapete kdykoli, kamkoli.“
Karolína: „Mně přijde, že tady každý hraje fotbal nebo šipky. A v zimě všichni bruslí. To
jsou takové klasické holandské sporty. A pak samozřejmě všichni jezdí na kole, ve všech
ročních obdobích a za každého počasí.“
Vedle sportovních aktivit je v Nizozemsku podle většiny informátorek také populární
cestování. Nizozemci rádi využijí každé příležitosti, aby se vydali na výlet po Holandsku i
do zahraničí. Tereza reflektuje stoupající popularitu zahraničních víkendových pobytů, které
podle ní jsou dnes velice dostupné a nejsou o moc dražší než cestování po Nizozemsku. Je
to tak vhodné i pro rodiny s dětmi.
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Tereza: „Oni jsou takoví akční, pořád něco dělají, někam jezdí. Teď je tu hodně moderní
jezdit na víkendové výlety do evropských měst. A je na to hodně nabídek, že to není ani drahé.
Vyjde to zhruba stejně, jako kdybys jela na výlet po Holandsku. Takže Holanďani jsou pořád
pryč.“
6.2.2 Přístup k rodině
Z výzkumu Geerta Hofstedeho vyplývalo, že Česká republika je více kolektivistickou
zemí oproti Nizozemsku, které je spíše individualistické. To znamená, že v české společnosti
by spíše měly fungovat rozšířené rodiny než ve společnosti holandské. Tomu odpovídají i
výpovědi informátorek, které vnímají, že prarodiče mají v holandských rodinách odlišnou
úlohu, než na jakou jsou Češky zvyklé od svých rodičů. V Nizozemsku jsou vztahy mezi
nukleární rodinou a prarodiči formálnější než v České republice. Od toho se odvíjí i
zkušenost většiny informátorek, které vnímají, že holandští prarodiče si s vnoučaty tolik
nehrají, nehlídají je nebo jim nekupují tolik dárků. Jinými slovy jim nevěnují tolik péče a
času jako čeští prarodiče.
Tereza: „My se sejdeme, vždycky po domluvě, nikdy to není, že by se babička s dědečkem
spontánně zastavili na návštěvu nebo děti vzali někam ven. Takže oni třeba nefungují ani
jako babička a dědeček, na jaké já jsem zvyklá od nás. A to bydlíme kousek od sebe. Když to
porovnám s mojí mámou, ta by udělala první poslední.“
Sára: „Ona (tchýně) je taková chladná, trochu lakomá, dá se s ní mluvit jen o počasí a
celkově vidím ten rozdíl mezi mojí mámou a tchýní. Moje máma zasedne s malou, hrají si,
pak jí něco čte, vypráví, do toho jí něco koupí, nakrmí. Ale když přijede tchýně, tak si sedne
a čeká, že ji budeme bavit. Malé dá jednu sušenku, neuvaří nic, naopak čeká, že ji vezmeme
někam na večeři.“
V Nizozemsku tedy fungují nukleární rodiny jako samostatná tělesa se svým vlastním
soukromím, do něhož nemusí být prarodiče zahrnuti. Podle některých informátorek
Nizozemci odlišně vnímají, co patří do soukromé sféry rodiny, a co by se tedy nemělo dostat
za její hranice. Tuto skutečnost vystihuje Veronika, když popisuje svého manžela jako
uzavřeného vůči jeho rodičům v kontrastu se svou otevřeností vůči své matce.
Veronika: „Holanďanům narovinu nemůžeš říct moc, tady se to všechno skrývá, a to i před
vlastní rodinou. Manžel by rodičům neřekl, že máme problém, to on to bude skrývat, dokud
to nevyřeší. To mně se něco stát, tak první, komu volám, je moje máma.“
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Na druhou stranu se podle informátorek holandské rozšířené rodiny velmi často scházejí,
aby společně oslavily nejrůznější události roku. V tomto smyslu české ženy hodnotí
holandské rodiny jako semknutější. Podle nich spolu členové rodiny prožívají všechny
důležité okamžiky v roce a na rodině jim velmi záleží. Zároveň děti mají podle informátorek
k rodičům větší respekt.
Anna: „Holandské rodiny hodně drží pospolu, vždycky se sejdou a slaví vše společně. A
každé narozeniny, státní svátek, Den matek apod. jsou příležitostí být spolu, to hodně
oceňuji.“
Tereza: „Tady jsou více rodinní, na rodině jim hodně záleží.“
Veronika: „Oni mají veliký respekt před rodiči, ale neuvěřitelný. A celkově berou tu rodinu
hodně vážně.“
Mnoho mladých párů v Nizozemsku dnes odkládá zakládání rodiny na pozdější věk.
Rovnost žen a mužů má vliv i na to, že se ženy nechtějí vzdát své kariéry a rodinu běžně
zakládají ženy a muži starší 30 let. Na druhou stranu mateřství ženy v kariéře neomezuje
tolik jako v České republice. Holandské matky mají mateřskou dovolenou pouhé 4 měsíce a
pak se, pokud si to nezorganizují jiným způsobem, vrací do práce. Mateřství tedy pro kariéru
nemusí být překážkou. Některé informátorky hodnotí Holanďanky jako velice pracovité
ženy, které preferují si nejprve vybudovat kariéru a až poté si založit rodinu, čímž se kariéry
nevzdávají. V holandských rodinách často pracují oba partneři a děti buď chodí od mala do
školky (viz podkapitola Školství) nebo si rodiny najímají chůvy a au-pair.
Veronika: „Tady jsou ženy hodně pracovité, hodně za kariérou, takže do 30 pracují a pak
až myslí na rodinu.“
Karolína: „Holandské ženy jsou často kariéristky a začínají i třeba hodně pozdě s rodinou,
tady mají první dítě klidně až ve 40 letech. Nebo rodinu založí dřív a pak si najmou právě
nějakou au-pair, nebo dítě dají do jeslí a pracují oba. Ale to zase může být i tím, že tady se
ty ženy nechtějí vzdát kariéry, že tady si radši někoho najmou a pracují dál.“

6.3 Integrace a jazyk
Podle Rákoczyové a Trboly (2009) se znalost jazyka řadí mezi nejvýznamnější sféry
kulturní integrace. Jazyková kompetence je klíčová například při navazování vztahů
s majoritní skupinou. V Nizozemsku je úředním jazykem nizozemština, která má mnoho
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dialektů. Dá se říct, že každé větší město se pyšní svým vlastním dialektem a pro Nizozemce
je jejich jazyk něčím, podle čeho mohou ihned rozeznat, odkud lidé pocházejí. Kromě
Nizozemska holandsky mluví také přibližně 60 % Belgičanů. Zvláštním případem je Frísko,
provincie na severu Nizozemska, kde lidé kromě holandštiny mluví svým vlastním jazykem,
západofríštinou, ta je ostatním Nizozemcům nesrozumitelná.
6.3.1 Jazyková kompetence českých žen
Všechny mé informátorky vynaložily úsilí, aby si jazyk majoritní společnosti osvojily.
Byly však různě úspěšné. Většina informátorek dnes ovládá plynulou holandštinu a využívá
ji v komunikaci s příslušníky majoritní společnosti, všechny však konstatují, že stále mají
přízvuk. Méně informátorek holandsky umí, ale spíše tento jazyk nevyužívají. Stále volí
angličtinu jako jazyk komunikace. Jedna informátorka, Sára, se holandsky stále učí a necítí
se ještě natolik zdatná, aby tímto jazykem komunikovala.
Kromě jazykových kurzů, které různě dlouho navštěvovala většina informátorek, ženy
zmiňují příznivý vliv holandského prostředí na jejich jazykové kompetence. Protože
s holandštinou přicházely do styku denně na pracovišti či v kruhu rodiny a přátel, učily se
jazyku rychleji.
Barbora: „Já jsem vždycky pracovala pro korporátní společnosti tady v Holandsku, které
vyžadují v podstatě jen angličtinu, ale holandština byla vždycky takový jazyk v pozadí. Takže
byla všude kolem mě a holandsky jsem se naučila o to rychleji.“
Tereza: „Mně to trvalo nějakých šest týdnů, než jsem se naučila jazyk. Protože já jsem
člověk, který musí mezi lidi, takže já jsem pořád byla někde ve společnosti. A já jsem tenkrát
chodila hodně ven s jeho (manželovou) sestrou.“
Adéla, jež jako jediná z informátorek nikdy nedocházela na žádný kurz, svou dnešní
znalost holandského jazyka také získávala díky okolnímu prostředí. V procesu učení jí velmi
pomohly především dětské pořady v televizi.
Adéla: „Já jsem se stýkala především s Holanďany, Čechy jsem vůbec nevyhledávala. A
vlastně když děti rostou, tak se taky učí mluvit, takže já byla jako další dítě. Učila jsem se
třeba z televize, tady jsou vlastně všude titulky, a já jsem uměla perfektně anglicky, tak jsem
si k tomu četla holandské titulky.“
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6.3.2 Jazyk komunikace
Jak již bylo zmíněno, Češky podle svých jazykových kompetencí volí i jazyk
komunikace. Většina informátorek hovoří s příslušníky majoritní společnosti, konkrétně
s rodinou, přáteli i na pracovišti, plynule holandsky. Holandštinu pak ženy volí i v případě,
kdy se scházejí s jinými česko-holandskými rodinami, aby všichni přítomní rozuměli.
Anna: „Já se snažila mluvit holandsky, co jsem jen mohla, doma s manželem, s jeho rodinou,
s přáteli, taky v práci.“
Adéla: „No ony mají ty Češky, se kterými se scházím, stejně většinou Holanďany, takže pak
mluvíme holandsky i spolu, aby všichni rozuměli.“
Méně informátorek stále preferuje v komunikaci s příslušníky majoritní společnosti
v angličtině, přestože holandštinu ovládají. Vysvětlují to tím, že po navázání kontaktu
v určitém jazyce se pro ně samé či pro jejich komunikační partnery zdá přirozené v tomtéž
jazyce i setrvat, ačkoliv by již mohly využívat jazyk majoritní společnosti.
Karolína: „Holandsky mluvím, jen když musím nebo když se mi hodně chce. Jinak ne. Takže
ano, mluvíme anglicky. Když na sebe začneme mluvit holandsky, tak si rozumíme, ale je to
takové zvláštní, nesedí nám to. Moc to nevyhledáváme.“
Barbora: „Po příchodu do Holandska jsem mluvila pouze anglicky a mezi námi samozřejmě
taky byla angličtina, nikdy jsme nepřeskočili do holandštiny. Holanďani jsou takoví, že
jakmile s nimi navážete kontakt v nějakém jazyce, tak v takovém jazyce s vámi zůstanou.“
Podobnou zkušenost zmiňuje i Tereza, která se svým manželem nejprve pociťovala
stejnou nelibost ke změně jazyka komunikace, ale pak tento pocit překonali a nyní spolu
mluví holandsky.
Tereza: „Já už vlastně se všemi mluvila holandsky, jenom s přítelem pořád anglicky, nějak
jsme to nemohli přehodit. Takže já i u jeho rodiny, kamarádů mluvila normálně holandsky,
jen spolu jsme vždycky přešli do angličtiny. A trvalo to asi dva roky, než jsme i spolu začali
mluvit holandsky.“
6.3.3 Jazyková kompetence dětí
V etnicky smíšených rodinách mých informátorek byly obvykle děti vystaveny dvěma
až třem jazykům v závislosti na tom, jakým jazykem spolu mluví rodiče. S výjimkou Terezy,
která ke svým dětem česky nemluvila, a umějí tedy pouze holandsky, se všechny matky
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snažily, aby jejich děti český jazyk ovládly. Pokud spolu rodiče komunikují v holandštině,
jejich děti se naučily dvěma jazykům – holandštině a češtině. Pokud je jazykem komunikace
rodičů angličtina, děti ovládají tři jazyky – holandštinu, češtinu a angličtinu.
Karolína, jejíž dcera je zatím příliš malá na to, aby mluvila, využívá stejnou strategii a
na svou dceru mluví všemi třemi jazyky.
Karolína: „Malé je osm měsíců a zatím na ni mluvíme všemi třemi jazyky, česky, anglicky i
holandsky, tak uvidíme, co nám poví jako první.“
Z rozhovorů vyplynulo, že informátorky často upravují své sociální sítě kvůli svým
dětem tak, aby se jim dostalo přátel, se kterými mohou procvičovat své jazykové schopnosti.
Některé z nich se proto začaly setkávat s jinými Češkami, čímž dětem chtěly zajistit česky
mluvící přátele. Jiné matky zase chtěly svým ratolestem zajistit holandské kamarády, aby se
jejich jazykové schopnosti vyvíjely správně.
Anna: „Já jsem samozřejmě chtěla, aby moje děti mluvily i česky, takže když se narodil
syn, začala jsem se scházet i s nějakými českými maminkami právě ze skupiny22, aby měl syn
české kamarády a naučil se jazyk.“
Barbora: „Co se třeba dodnes snažím vytvářet, je zázemí pro dcerku, aby měla kamarády a
známé Holanďany. Ne cizince, ale vyloženě Holanďany, aby se ta její holandština vyvíjela
správně. Protože samozřejmě tři jazyky jsou tři jazyky.“
Že výuka více jazyků se občas může setkávat s nesnázemi, zmínila i Veronika se
Sárou. V případě Veroniky šlo o projev vzdoru ze strany její dcery, která se náhle odmítala
vyjadřovat v jazyce v českém jazyce, tedy v jazyce jiné etnické skupiny, než ke které cítila
přináležitost. Holčička o sobě tvrdila, že je Holanďanka.
Veronika: „Děti česky umí, to já jsem se na obě vyloženě snažila mluvit česky. Rozumí
úplně všechno, ale třeba malá mi ve čtyřech letech řekla, že je holandská holčička, že bude
mluvit holandsky.“
Sára, která se sama dlouhodobě potýká s osvojováním si holandského jazyka, má jiný
problém. Převážnou většinu času tráví s dcerou ona, a protože holandsky příliš neumí,
hlavním jazykem komunikace je čeština. Sára i její manžel tuto skutečnost vnímají jako
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Myšlena facebooková skupina České maminky v Holandsku.
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problematickou a snaží se ji vyřešit častější docházkou dcery do školky, než je obvyklé.
Informátorka dále uvádí, že častější styk s holandskými dětmi dceři velmi pomohl, přesto
však je pro dceru stále jednodušší používat češtinu.
Sára: „Manžel je na mě vlastně i trochu naštvaný, že dcera mluví víc česky než holandsky,
jak je pořád se mnou. Tady je školka pro děti dvakrát týdně, ale mně nabídli, aby tam dcera
chodila čtyřikrát týdně, aby se naučila jazyk. Je pravda, že jí to hodně pomohlo, ale pořád
hodně přepíná. A když neví, jak něco říct holandsky, tak to řekne česky. Tak s tím je občas
problém.“
6.3.4 Postavení holandštiny ve společnosti
Podle výzkumu Evropské komise z roku 201223 celých 94 % Nizozemců ovládá24
alespoň jeden jiný světový jazyk než holandštinu, 77 % Nizozemců pak mluví dvěma cizími
jazyky a 37 % nizozemské populace dokonce třemi cizími jazyky. Není proto až tak
překvapivé, že některé informátorky nevnímají holandštinu jako nezbytnou pro život
v Nizozemsku. Přesto však některé informátorky vnímají určitý rozdíl v ochotě starší
generace anglický jazyk používat.
Barbora: „On není problém tu žít a neumět holandsky. Tady anglicky umí i důchodci, takže
se všude domluvíte.“
Karolína: „Tady s tím není problém (mluvit pouze anglicky). Všichni anglicky umí, takže
není nutné mluvit holandsky. Akorát občas ta starší generace je taková zatvrzelá a vyžaduje,
abys s nimi mluvila holandsky, ač anglicky umí a rozumí. To se mi stalo u tatínka mého
manžela.“
Přestože se člověk bez holandštiny v Nizozemsku obejde, může mít její neznalost vliv
na přijetí majoritní skupinou. Osvojení si holandského jazyka je tak pro zařazení se do
holandské společnosti stále klíčové. Z rozhovorů vyplývá, že ty informátorky, které mluví
anglicky, mají pocit, že nejsou majoritní skupinou přijímány tak, jak by mohly, kdyby
mluvily holandsky.
Barbora: „Na co člověk doplatí docela dost, je, že do té společnosti se stěží zařadíte,
když mluvíte anglicky. (…) Když třeba Holanďani mají svou party a vy tam nemluvíte
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Dostupné z: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf.
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Jako mluvčí cizího jazyka byli započítáváni všichni, kteří byli schopni v daném jazyce vést konverzaci.
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holandsky, tak si moc nepokecáte. Když tam přijdete, tak oni zdvořile přehodí trochu do
angličtiny, ale jakmile vyčerpáte téma, tak oni se automaticky hned otočí a mluví dál
holandsky.“
Stejnou skutečnost reflektují i holandsky mluvící informátorky, které vnímají osvojení
si jazyka jako první krok ke své integraci. Snaha naučit se jazyk je zároveň podle některých
informátorek projevem zájmu o kulturu dané společnosti, do níž se chtějí zařadit, a je tedy
kladně vnímána majoritní společností.
Anna: „To (jazyk) obecně vnímám jako bránu do jakékoli společnosti. Musíte se naučit jazyk
té dané společnosti a pak se vám otevře mnohem víc dveří. Takže když někam jedete, měla
byste se naučit jazyk. To je takový první krok. A zároveň tím ukážete, že máte o tu společnost
a kulturu zájem. Pak se na vás všichni hned dívají jinak.“

6.4 Reflexe životního standardu v Nizozemsku
Když informátorky hodnotily životní standard, všechny shodně označily životní úroveň
v Nizozemsku za vyšší než v České republice. Jejich popisy této úrovně se však již
významně liší. Úhel pohledu informátorek se váže k jejich socioekonomickému statusu.
Například Barbora, která pracuje ve významné pozici v mezinárodní firmě, nahlíží životní
úroveň v Nizozemsku jako velmi vysokou. Podle ní všichni Nizozemci mají dostatek financí
k tomu, aby kupříkladu využívali služeb uklízečky nebo hodně cestovali. Dále zastává názor,
že s důchodovým věkem životní úroveň neklesá, ale je naopak časem, kdy si lidé mohou ze
svých finančních prostředků užívat stáří.
Barbora: „Oni nestrádají. I ti starší lidé mají dostatek peněz, mají svůj byteček, jezdí na
výlety, vezmou karavany a já je prostě obdivuji. Je to super tohle vidět kolem. To se mi na
Holanďanech líbí, že oni si ten svůj život umějí užít. Navíc je super, že tady všichni na
všechno mají.“
Oproti tomu Veronika, která je momentálně na nemocenské a předtím pracovala jako
v prodavačka v obchodě s oblečením, vnímá, že i rodiny, kde pracují oba v dobrém
zaměstnání, mohou mít finanční potíže. Na druhou stranu Veronika vyzdvihuje pomoc státu
například mladým lidem při koupi domu nebo svobodným matkám, kterou v České republice
postrádá.
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Veronika: „Teď ne, protože jsem na té nemocenské, ale jinak žijeme se dvěma dobrými
holandskými výplatami a stejně bojujeme. Na druhou stranu jsme jako mladí s Peterem
koupili dům, a to se v Česku moc nevidí, aby se to mladým lidem takhle povedlo. Tady ti
s tím vším zase pomohou. Třeba i kamarádkám, co jsou svobodné matky, stát hodně pomáhá.
Příspěvky na děti jsou opravdu příspěvky.“
Tereza, která v Nizozemsku žije již 20 let, mluví o snižující se životní úrovni a zvyšování
rozdílu mezi střední a vyšší třídou. Dle jejího názoru je dnes mnoho lidí z finančních důvodů
nuceno prodat své domy a přestěhovat se do bytů. Oproti Veronice navíc reflektuje pomoc
státu jako neúčinnou, protože ač lidé mohou pobírat finanční příspěvky, se zlepšením svých
příjmů je musí splácet státu zpět, a lépe se tak nemají.
Tereza: „Třeba ještě před dvaceti lety všichni měli dost. Nebyl takový rozdíl mezi „middle“
a tou vyšší „klasse“. A teď už jsou ty skoky obrovské. Takže je to docela drsné. Třeba hodně
lidí teď prodává domy, protože už na to nemají, a koupí si nějaký malý byt nebo jsou třeba i
hodně v podnájmu. A od státu oni mohou dostávat nějaké dávky, ale jakmile bys potom
dostala jinou práci a vydělávala bys trochu víc, tak to okamžitě splácíš zpátky. Takže oni
prostě ani nemohou mít něco navíc.“
6.4.1 Vzdělávací systém
Systém školství se v Nizozemsku podstatně liší od toho českého. Vše začíná již 4 měsíce
po porodu, kdy se matky vracejí zpět do zaměstnání, většinou na poloviční úvazek, a o děti
je postaráno ve školce. Jelikož do školky děti nastupují od útlého věku, na jednu
vychovatelku může spadat maximálně 5 dětí. Do školy se chodí od 4 let. Primární vzdělávání
končí ve 12 letech dítěte, kdy se musí rozhodnout, jakým směrem se chce zaměřit. Následuje
vzdělávání sekundární, které trvá 6 let. Tím končí základní vzdělávání v Nizozemsku.
K systému vzdělávání se vyjádřily pouze ty informátorky, které s ním ještě mají osobní
zkušenost.
Mateřská dovolená trvá v Nizozemsku čtyři měsíce. Po jejím skončení se ženy obvykle
vrací do zaměstnání a děti jdou do školky nebo mají chůvu. Možnosti předškolního
vzdělávání však využila jen menšina českých informátorek, které ji hodnotí pozitivně. Tyto
informátorky oceňují, že v Nizozemsku se ženy kvůli rodině nemusejí vzdávat své kariéry,
což má i své finanční výhody. Navíc školky vnímají jako zařízení vysoké úrovně, v nichž se
dětem dostane kvalitní péče a která mají díky kolektivu dětí pozitivní vliv na rozvoj
sociálních kompetencí a samostatnosti dítěte.
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Barbora: „Já jsem třeba zastáncem toho, že je super dávat děti takhle od mala do školky.
A to se mi v Holandsku líbí, že vás k tomu i donutí, protože po 4 měsících mateřské jdete
zpátky do práce. Můžete pokračovat v kariéře a nic vám v tom nebrání. Nemusíte ji odkládat
na nějaké tři roky, nemusíte na tom být finančně špatně.“
Anna: „Můj syn se díky školce naučil dělat spoustu věcí sám už jako malý. A měl tam
kolem sebe další děti, takže se se nikdy neměl problém například dělit o hračky, navíc na nás
opravdu nebyl tak fixovaný.“
Většina informátorek však služeb předškolního vzdělávání nevyužila a raději zůstala
s dětmi doma. Svou volbu vnímají jako samozřejmou a vůči ostatním matkám se vymezují
tak, že ony nedaly „přednost kariéře před dítětem“(Adéla) jako matky, které služeb školek
využívají. Na druhou stranu zmiňují, že holandské matky většinou pracují na zkrácený
úvazek, takže s dětmi také tráví několik dní v týdnu.
Sára: „Tady ženy chodí čtyři měsíce po porodu do práce a děti šoupnou do nějakého ústavu.
(…) Ale zase je pravda, že ty maminky pracují dva, tři dny v týdnu, takže ony si ty děti také
užijí. To abych jim zase nekřivdila.“
Základní vzdělání informátorky celkově hodnotí jako velmi kvalitní. Oceňují především
styl výuky, která je dle jejich názoru mnohem více prakticky zaměřená než v České
republice. Na druhou stranu většina z nich zastává názor, že věk, v němž se děti musí
rozhodnout pro své zaměření, je příliš nízký vzhledem k tomu, že změnit své rozhodnutí
později je téměř nemožné.
Tereza: „Mně se líbí, že se děti jen nebiflují hromadu informací, ale zároveň si věci
mohou i osahat, vyzkoušet, jak to funguje v praxi. Celkově je to studium praktičtější. Oni je
třeba hodně berou na exkurze, do muzeí nebo jezdí do zahraničí, aby cvičily jazyky. To se
mi hodně líbí.“
Anna: „Co je hloupé, děti se v docela nízkém věku musí rozhodnout, na jakou dráhu se
chtějí zaměřit, jestli na biologickou, společenskovědní, matematiku a fyziku a tak, a pak už
to vlastně mohou jen horko těžko změnit. Tak to je třeba věc, která mi vadí.“
Vysokoškolské vzdělávání hodnotí Anna, která vyzdvihuje individuální přístup učitelů
ke studentům a celkovou praktičnost studia v podobě stáží, které studenty více připravily na
pracovní dráhu. Vysoké školství je tak podle ní na vyšší úrovni, než jaké zažila v České
republice.
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Anna: „Co se týče vysokých škol, musím říct, že ten přístup ke studentům je mnohem lepší,
než co jsem zažila v Čechách. Tady k nám ti učitelé přistupovali víc jako k sobě rovným,
zachovávali individuální přístup. Taky je tu ve všem mnohem větší důraz na praktičnost, na
stáže apod.“
Tereza upozorňuje na široké možnosti v oblasti rekvalifikací a příležitost k osobnímu
růstu v pracovních pozicích.
Tereza: „Co se mi tu ještě líbí, je možnost studia, že si vlastně kdykoli můžeš cokoli dodělat.
Navíc se vždycky můžeš někam vypracovat, až do vedení společnosti a tak, to je super. Plus
teda když se ti nelíbí, co děláš, tak se díky těm školám a kurzům snadno přeorientuješ jinam
a tu možnost máš.“
6.4.2 Zdravotnictví
V otázce zdravotnictví se některé informátorky zdržely hodnocení z důvodu
nedostatečných zkušeností s tímto systémem. Zbylé informátorky se rozdělily na dva tábory,
kdy jedna skupina vnímala nizozemské zdravotnictví negativně, a pouze Adéla reagovala
kladně. I přes různé náhledy a osobní zkušenosti se informátorky shodovaly v obsahu svých
výpovědí. Z rozhovorů vyplývá, že Nizozemci chodí k lékařům výrazně méně než Češi. Na
lékařskou prohlídku se musíte vždy dopředu objednat a vše se řeší prostřednictvím
obvodního lékaře, který vás odkáže na další odborníky. Pro akutní záležitosti existuje
telefonická linka, kde se nejprve diskutují po telefonu, a v případě nutnosti vás přímo
nasměruje, kam máte jet.
Barbora: „Zdravotnictví třeba zase na druhé straně je úplně divné a zvláštní k lidem
v porovnání k Česku. A třeba Holanďani málokdy chodí k doktorům. Oni opravdu jdou, když
je jim něco akutního, jinak je tam vůbec neuvidíte. A navíc vždycky musíte přes svého
obvodního lékaře. A když třeba jednou měla malá už asi třetí den velké horečky, tak si musíte
zavolat na takovou jakoby všeobecnou linku a ta vás teprve nasměruje, co máte dělat, anebo
vás pošlou k lékaři. A i v té noci vás budou směřovat, do které nemocnice máte jet.“
Karolína: „Já teď momentálně řeším problém se zubařem, ale jinak tady obecně každou
chvíli řešíš něco. Třeba je problém se jim dovolat, a i pak jim řekneš symptomy a oni ti
odpoví, to je tohle, tak si kupte tohle, a víc se s vámi nebaví.“
Adéla: „Přijde mi to tu lepší než v Čechách, tam chodí lidé k doktorovi s každou rýmičkou.
Tady si člověk koupí kapky a jde domů.“
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6.4.3 Celková spokojenost
I přes různé hodnocení životního standardu všechny informátorky se shodly na tom, že
jsou se svým životem v Nizozemsku spokojené. Některé z nich dokonce uvedly, že se již do
České republiky vrátit nechtějí. Zdůvodňovaly to často větší svobodou, kterou
v Nizozemsku pociťují, a stylem života, který jim vyhovuje více.
Barbora: „Musím říct, že tady žiji mnoho let a nemám chuť se vracet do České republiky
nebo někam jinam. Několikrát jsme měli možnost, ale vždycky nás to tady nějak drželo. (…)
Máte tady takovou určitou svobodu. Nikdo vás neodsuzuje, nikdo po vás nic nechce, máte
takovou svoji pohodu. Takže jsem tady fakt ráda, jsem tu maximálně spokojená.“
Adéla: „Moje zkušenost je vynikající. Já si doteď nemám na co stěžovat. To víš, že jsou
nějaké věci, co tě naštvou, ale není to něco opravdu závažného, kvůli čemu bych začala
přemýšlet, jestli se nechci vrátit.“
Karolína: „Já třeba bych si už neuměla představit se vrátit do Česka, ale občas mi chybí.
(…) Tam mám rodinu, na kterou se můžu vždycky spolehnout. Ale tady si zase přijdu
svobodnější.“
Dvě informátorky zmínily, že jejich manželé by se naopak stěhování do České republiky
nebránili. Nestalo se tak však, protože z důvodu neznalosti českého jazyka je pro jejich muže
obtížné si zaměstnání odpovídající jejich vzdělání na českém pracovním trhu najít.
Karolína: „Manželovi se v Čechách hrozně líbilo, ale nikdy by si tam nenašel práci nebo
alespoň ne tak dobře placenou, jako teď má. Protože nemluví česky. Takže to by nás
neuživilo. Ale je pravda, že to je asi jediná věc, která nás drží zpátky.“
Veronika: „Peter se do Čech zamiloval úplně maximálně. On vždycky říká, že na penzi se
určitě vracíme! My jsme si jednou mysleli, že pojedeme do Čech a že zkusíme žít tam, dcera
byla ještě malá, tak jsme si řekli, proč ne. Peter to zkoušel na letišti, jestli by dostal práci.
Chtěl svojí pozici, na kterou dokonce někoho hledali, tak vším prošel na 100 %, ale nevzali
ho, protože neuměl česky. Tak z toho sešlo.“

6.5 Imigrace v Nizozemsku
Nizozemsko je všeobecně považované za tolerantní zemi, a to i v otázce imigrace. Jak
jsme však mohli pozorovat ve vývoji imigrační politiky této země, přístup k státu
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k přistěhovalcům se dlouhodobě mění. Podle vysvětlení Joppkeho (2007) je proměna této
politiky úzce spojena se změnou celkové atmosféry a náhledu místního obyvatelstva na
imigraci, které si uvědomuje nedozírnou propast mezi jednotlivými kulturami žijícími
v Nizozemsku vedle sebe. Tuto skutečnost pozoruje Anna, která porovnává přístup majoritní
společnosti k přistěhovalcům z doby svého příchodu a nyní.
Anna: „Dnes jsou Holanďané k přistěhovalcům všeobecně přísnější a dávají si větší pozor.
(…) Tohle je takové komplikované a vztahy Holanďané Holanďané, jako ti praví, a
přistěhovalci se hodně mění.“
V průběhu rozhovorů české ženy zmiňovaly dvě skupiny přistěhovalců, s nimiž jsou
spojovány negativní konotace. První problematickou skupinu podle žen tvoří přistěhovalci
z Afriky a Blízkého východu, především Maročané a Turci. Názor na tuto skupinu Češky s
majoritní společností sdílejí, aniž by uváděly vlastní zkušenost s těmito etniky. Domnívám
se tedy, že je tento přístup alespoň do jisté míry přejatý právě od příslušníků majoritní
společnosti. Tomu by napovídala i skutečnost, že informátorky podané informace
neprezentují jako své názory, nýbrž jako všeobecně známé fakty. První skupina je podle nich
problematická především z důvodu nepřijímání základních hodnot holandské společnosti.
Na základě této charakteristiky se informátorky vůči této skupině vymezují jako jiný typ
přistěhovalců.
Anna: „Já nevím, jak moc toho o dnešním Holandsku víte, ale zvláště ve větších městech je
velké procento přistěhovalců a všude jsou Turci, Maročané, no a ti většinou nepřijímají
základní hodnoty holandské společnosti, i když tady žijí.“
Adéla: „No já proti Rotterdamu nic nemám, ale tam je vám takových černochů. A oni se
neumějí chovat, jsou hluční, dělají nepořádek. Já bych tam nešla. A Rotterdam tím je známá,
že tam je jich až moc. No hrozné.“
Veronika: „S Turky a černochy samozřejmě problémy jsou a budou. Ti se chovají, jako by
jim to tu patřilo. A to nejsem rasista, já jsem žila 6 let v Africe. Já mám ráda černochy, ale
v Africe, kde jsou milí a usměvaví. Mně prostě vadí, když se někdo neumí, nebo ani nechce
přizpůsobit. Já žiju tolik let v Holandsku a pořád se snažím se zařadit, oni ne.“
Tereza pak ve své výpovědi vědomě reflektuje názor holandské majoritní společnost,
když zmiňuje, s čím se Holanďané potýkají a co jim vadí. Dle jejich názoru stát více finančně
podporuje právě přistěhovalce, které bohatě dotuje, a na své vlastní lidi zapomíná. Tereza
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navíc jako jediná rozlišuje mezi přistěhovaleckými rodinami, které žijí spořádaným životem
podle pravidel holandské společnosti, a skupinami mladých mužů, přistěhovalců, kteří
nerespektují holandské společenské normy a zákony.
Tereza: „Je tu velký problém s tureckými a africkými imigranty. Oni nepracují, dělají
nepořádek, jsou agresivní, hodně kradou. Teď se stalo i hodně násilí. Takže oni tu sice jsou
nějaká centra, která se je snaží zařadit, ale to je problém, protože oni nechtějí. A navíc to
jsou samí muži, takové ty velké skupiny, takže třeba jít někam v noci, to radši ne. Samozřejmě
taky občas vidíš rodiny, ale ty tu normálně žijí, tohle je něco jiného. Tihle přistěhovalci, nebo
ti, co žádají o azyl, dostávají spoustu peněz na den, aby tu mohli přebývat, ale to taky není
fér. Tady spousta lidí má finanční problémy, holandských lidí, a stát cpe peníze do
přistěhovalců, kteří jen dělají problémy a každý se jich bojí. Oni si jen přijdou a všechno
dostanou. Takže to tu lidem hodně vadí. Navíc to bezpečí už není jako dřív. Teď je víc
krádeží, vražd, děti mizí, je to nepříjemné.“
Druhou skupinou, která je považovaná za problematickou, jsou Poláci. V případě Poláků
již informátorky vědomě uvádějí, že se jedná o názor majoritní skupiny. Navíc problémové
Poláky zmínily jen informátorky, jež bydlí v blízkosti Amsterdamu a v Den Haag. Zbylé
informátorky tuto etnickou skupinu jako problematickou nezmiňují. Místní podmíněnost
těchto negativních konotací připisovaných polským přistěhovalcům je dána tím, že se
nejvíce z nich kvůli pracovním příležitostem stahuje právě do velkých měst, jakými jsou
Amsterdam či Den Haag.
Špatná pověst polské etnické skupiny se podle informátorek přímo váže na způsob jejich
života v Nizozemí. Jsou ochotni pracovat za velmi nízké platy a žít ve špatných podmínkách.
Navíc jsou považováni za opilce.
Karolína: „Poláci jim (Holanďanům) tady přebírají práci. Oni sem jezdí pracovat za skoro
žádné peníze. Fungují jako levná pracovní síla. Za takovou práci by Holanďan bral tak
dvakrát, třikrát víc, takže jim berou práci. Navíc se Poláci pořád opíjí, dělají hluk, problémy.
Takže tu nejsou zrovna vítaní bych řekla“
Veronika, která v Amsterdamu kdysi vedla pracovní agenturu, má s životem polských
pracovníků přímou zkušenost, protože je kdysi sama zaměstnávala. Podle ní se polští
pracovníci část vydělaných peněz posílají domů a zbytek propíjejí. Tak získali svou
nedobrou pověst. Navíc prý bydlí ve velmi stísněných podmínkách a v sousedství se chovají
hlučně.
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Veronika: „Já jsem tu sama měla agenturu pro Čechy, Slováky a Poláky a musím říct, že asi
trochu chápu, že ti lidé tady moc nemají, co dělat. Oni si svoje odpracují, pošlou nějaké
peníze domů a zbytek tady prostě propíjejí. A hlavně tím jsou tu známí. Když je někde
bouračka s opilým řidičem, tak už víme, že to byl Polák. Nebo ruší v domech. Oni bydlí třeba
ve dvaceti lidech v malém bytě, kam by se ani rodina nenastěhovala. Takže na tohle je tu
opravdu hodně stížností. A hlavně taky, že dělají prakticky zadarmo.“
Karolína s Terezou zároveň zmiňují, že jako Češky jsou někdy do stejné skupiny
zařazovány i ony bez ohledu na zemi původu či životní úroveň. Nizozemci je na základě
podobnosti češtiny a polštiny automaticky zařadí ke stejné skupině.
Veronika: „Mám s tím do teďka problém. Pro Holanďany jsou nejhorší Poláci a oni nás
hází všechny do jednoho pytle.“
Karolína: „Co si všichni Holanďani myslí, když nás slyší mluvit naším jazykem – Poláci.
Tady je hrozně velká komunita Poláků a oni jim zkrátka nemohou přijít na jméno. Takže nás
k nim občas hodí do jednoho pytle.“
Adéla jako jediná nemá pocit, že by ji majoritní skupina někdy považovala za příslušnici
polské etnické skupiny, a tedy za problematickou. Jako možné vysvětlení uvádí svou snahu
se do společnosti integrovat.
Adéla: „Já jsem se nikdy nesetkala s nikým, kdo by na mě koukal skrz prsty, že jsem jako
nějaká Polka, ti tu nemají dobré jméno. Ale je také dost dobře možné, že je to tím, že já jsem
se vždycky snažila se zařadit, chodila jsem do společnosti a chtěla jsem se přizpůsobit.“

6.6 Smíšené partnerství/manželství a integrace
Jedním z kritérií výběru mých informátorek byl dlouhodobý partnerský vztah
s Holanďanem. Život v partnerském vztahu, kde se denně střetávají dvě odlišné kultury,
podle většiny informátorek vyžaduje mnoho kompromisů a sladění životního rytmu. Tato
kapitola pojednává o tom, jak Češky vnímají život ve smíšeném partnerství/manželství
s příslušníkem holandské majoritní skupiny, v čem je takové soužití jiné a jak se české ženy
přizpůsobily holandskému způsobu života.
Z výzkumu hodnot národních kultur Geerta Hofstedeho vyšlo Nizozemsko se skórem 14
jako výrazně femininnější země než Česká republika se skórem 57. Předpokládala jsem tedy
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výrazný rozdíl v rovnoprávnosti v rámci partnerských vztahů i v organizaci rodiny. Tento
předpoklad se záhy potvrdil
6.6.1 Přístup partnera
V průběhu rozhovorů české ženy popisovaly svůj nynější partnerský vztah s cizincem,
Holanďanem, jako odlišný od vztahů, které měly v České republice. Zmiňovaly přitom jiný
přístup svého současného partnera/manžela k nim samým jako ženám i ke své roli otce,
kterou

v rodině

zastávají.

Některé

informátorky

uváděly,

že

své

nynější

partnerství/manželství vnímají jako rovnoprávnější, kdy se oba stejně podílejí na výchově
dětí a starají se o rodinu. Podle Anny má tato skutečnost zásadní vliv na osobní prostor žen.
Anna: „Vnímám, že jsem jako žena více přijímaná, že se tu se ženami obecně více počítá, a
to nejen ve vztahu, ale ve společnosti celkově. Vysvětlím. Například mateřství tu není bráno
jako nějaký problém ženy, naopak muž je hodně zapojen a podílí se na výchově, stará se,
otec je opravdu otcem. (…) Ženy tu mají více vlastního prostoru, si myslím.“
Většina informátorek popisovala své partnery/manžely jako celkově pozornější. Podle
českých žen holandští muži nezapomínají na důležité dny, jakými jsou narozeniny, Den
matek apod., a sami to považují za velmi důležité.
Barbora: „Mám pocit, že jsou víc pozorní, že třeba donesou kytku na Den matek a tak, to
hodně uznávají a hodně se k tomu klaní, že i donesou dárek nebo jdou k té mamince, což u
nás samozřejmě zase tolik není.“
Tereza: „Oni jsou tu takoví korektní, že když máš třeba narozeniny, tak si na tom dají záležet,
že jen nekoupí kytku a hotovo, ale že se vážně zamýšlejí, co by žena ráda, a celkově se víc
snaží.“
Sára: „Přijde mi, že Holanďani jsou celkově pozornější. Hodně si dávají záležet na dárcích
k narozeninám, Dni matek, i třeba k těm Vánocům, Mikuláši. Tyhle věci a rodinu berou
hodně vážně.“
Karolína hovoří o velké podpoře svého manžela, kterou podle jejího názoru mnoho
českých žen u svých partnerů postrádá. Zároveň vnímá, že Holanďanky jsou sebevědomější
než české ženy, a tuto skutečnost připisuje právě větší podpoře a respektu ze strany mužů.
Karolína: „A to vnímám jako rozdíl, když se vrátím do Čech, že čeští muži své ženy hodně
udupávají, snižují jim sebevědomí, nepodporují je. A já tohle mám úplně naopak a i vnímám,
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že ženy tady v Holandsku mají mnohem větší sebevědomí, že možná to ti muži tady umí dát
více najevo. Když to srovnám u nás doma, když mamka něco vaří a taťka přijde a řekne jí,
aby to hlavně zase nepřesolil. To není žádná podpora. Když vařím já, tak manžel je úplně
šťastný a vděčný, vždycky mě tisíckrát pochválí, jak to bylo dobré, pak umyje nádobí. To je
prostě o něčem jiném. To vnímám jako velký rozdíl.“
Větší míru respektu k ženě uvádějí i některé informátorky, když popisují odlišný přístup
svých partnerů/manželů k nevěře. Podle jejich názoru holandští muži vnímají nevěru jako
hluboký morální poklesek, a tedy jako něco, co je pod jejich úroveň, a jako takové je to
nepřípustné.
Sára: „Tím, že jsme vlastně měli vztah na dálku, tak je naše důvěra absolutně stoprocentní.
A máme oba stejný názor na nevěru s tím, že kdyby jeden druhého podvedl, tak je prostě
konec. Ale on by mě nikdy nepodvedl. A to je třeba něco, o čem jsem se bavila s více ženami,
co si vzali Holanďana. Že nevěra je pro ně něco absolutně pod jejich úroveň. Oni tu ženu
natolik respektují, natolik si jí váží, že něco takového nepřipadá v úvahu. Což v Čechách
alespoň z mé zkušenosti ti muži takové vysoké morální hodnoty nemají. Pro ně je to něco, co
se prostě stane, a ta žena se o tom nemusí dozvědět. Což ti Holanďani tak nemají.“
Veronika: „To on by mě nikdy nepodvedl. Na to si mě, a vlastně i sám sebe moc váží. My
jsme na sebe hodně fixovaní už vlastně od doby, co jsme se poznali. A absolutně si věříme.“
Barbora: „Mně přijde, že Holandští muži jsou hodně loajální k rodině i ke své partnerce.
Tady se nevěra bere trochu jinak. Je to pro muže spíš ponižující. Oni by tím spíš ukázali, že
něco ve vztahu je hodně špatně, že je tam nějaká slabost. Je to spíš takové selhání. Což
v Čechách se věrnost tak vážně nebere.“
6.6.2 Organizace rodiny
Větší rovnost mezi ženami a muži v partnerství/manželství podle všech informátorek
odráží i rozdílná organizace rodiny. Z rozhovorů vyplynulo, že v rodinách, kde oba partneři
pracují, si povinnosti spojené s chodem domácnosti rovnoměrně dělí nebo se v jejich plnění
střídají podle toho, kdo se právě nachází doma. Tento způsob rozdělení péče o domácnost
uplatňují Barbora a Tereza.
Barbora: „Tak to je docela jednoduché. Holanďané umí docela vařit, teda můj partner ano,
takže ten, kdo přijde první domů, se začíná starat. Jinak oni tu muži nemají problém
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vyzvednou děti, postarat se o ně, chodit s kočárkem. Dokážou vlastně všechno zastat. Třeba
i v domácích pracích.“
Tereza: „Tady (v Nizozemsku) se oba snaží, aby to vzájemně fungovalo. I s tím, že chodí do
práce a pak se musí snažit. (…) Když já jsem v práci, vaří manžel, a když on je v práci, vařím
já.“
Většina informátorek je nyní doma s dětmi, a proto převzala velkou část starosti o
domácnost na sebe. Ženy ale zároveň podotýkají, že jejich partneři práci v domácnosti
neodmítají a nadále jim vypomáhají. Jinými slovy partneři/manželé neočekávají, že všechno
v domácnosti bude dělat žena.
Anna: „Doma, bych řekla, že jsme si všechno tak nějak rozdělili. Manžel chodí více do práce
a já se starám o dceru, peru, vařím, uklízím. Není to tak, že by manžel takové věci odmítal,
to zase ne. Kdybych mu řekla, ať si po sobě uklidí nebo jestli by mohl uvařit, tak to udělá,
ale spíše jsme si to rozdělili, že já jsem „ta na krásu“ a on „ten praktický“.“
Adéla: „Všechno dělám já. On ráno odchází do práce a vrací se v šest. A tím, že já jsem
doma, tak to dělám já. A to nemyslím ve zlém. Jako třeba uklízení a tak, to děláme spolu.“
Veronika: „Já ráda vařím, takže já jsem ten domácí motor, ale když ho (manžela) požádám,
aby něco udělal, tak není problém.“
Karolína celou situaci hodnotí jako lepší než v České republice, když uvádí, že její muž
mnohdy přebere mnoho jejích úloh v domácnosti na sebe. Zároveň připouští, že možný vliv
na manželův přístup může mít fakt, že žil určitou dobu sám.
Karolína: „Myslím, že tady je to mnohem lepší než v Čechách. Možná je to taky tím, že můj
muž žil nějakou dobu sám, takže se o sebe uměl postarat. Takže on mi občas uvaří, je schopný
zapnout pračku, pověsit prádlo, dojít na nákup a obstarat cokoli. Takže já si rozhodně
nemám na co stěžovat.“
Sára jako jediná z informátorek uvedla, že se stará o celou domácnost. Tuto
skutečnost vnímá jako nesamozřejmou, protože její muž byl dříve mnohem samostatnější a
dělal si všechno sám. Nyní však v těchto věcech spoléhá na svou manželku, která nevědomě
převzala tyto úlohy.
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Sára: „Ano, dělám všechno já. Teda musím přiznat, že ani nevím, jak se to stalo, protože dřív
si všechno dělal sám, pral si prádlo, žehlil košile, ale teď je to moje práce, to jsem nějak
nezvládla.“
6.6.3 Stravovací návyky
Ve smíšených partnerských vztazích vnímaly české ženy i potřebu sladit životní rytmus
obou partnerů. Nejvýznamnější rozdíl v denním rytmu Čechů a Holanďanů se podle
informátorek pojí se stravovacími návyky. Ty se v nizozemských rodinách významně liší
zvyklostí v rodinách českých. Z výpovědí všech informátorek jasně vyplývá, že
nejdůležitějším jídlem dne je pro Nizozemce večeře. Všechna ostatní jídla během dne,
včetně oběda, jsou studená.
Barbora: „Oni mají k obědu jenom ten sendvič, vlastně i děti ve školce mají jenom
sendvič. I když se to mění postupem času a taky záleží, do které školky dáváte děti, ale prostě
mají studený oběd.“
Všechny informátorky tento systém převzaly, až na Veroniku, která se teplých obědů
nechtěla vzdát, protože jí to tak připadá zdravější. Její manžel si tedy musel přivyknout.
Veronika: „Já jsem dodržovala obědy do konce základní školy mé dcery. Dokonce jsem si ji
brala ze školy domů, protože ve škole děti oběd nemají, mají jen chleba. Já jsem zastánce
velkého oběda a malé večere, protože mi to přijde mnohem zdravější, ale pokud se doma
nesejdeme všichni na oběd, tak také pak vařím velkou večeři. Musím ale podotknout, že na
obědy si muž zpočátku musel zvykat.“
Večeře jako jediné teplé jídlo dne je podle informátorek zároveň brána jako čas, který
rodina tráví společným stolováním, jde tedy spíše o rodinnou událost, která má svou
symbolickou hodnotu.
Barbora: „Oni večeří v šest hodin večer. A oni opravdu stolují, je to, že máte hotové jídlo a
všichni, celá rodina je pohromadě, zvlášť když máte třeba děti.“
Sára: „Večeře je potom velká, protože manžel prakticky jiné jídlo nemá, tak máme velkou
večeři. Oni to mají totiž Holanďani ještě postavené jako čas strávený spolu, ta večeře je
opravdu rodinná, kdy všichni sedí u stolu a povídají si.“
Holandská kuchyně se podle informátorek skládá především z brambor, masa a zeleniny.
Ženy pak kombinují české i holandské pokrmy v závislosti na osobních preferencích rodiny.
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Veronika: „Já vařím vše. Česká i holandská jídla. Muž miluje bramboráky, gulášovou
polévku, ale nejvíc miluje nakládaný hermelín, utopence, housky, rohlíky a tatarku.
Holandská jídla se pak skládají hodně z brambor. Brambory, maso, zelenina. Já to moc
nemusím, ale také to jíme často.“
Karolína: „Holandská kuchyně je taková zvláštně jednotvárná. Pořád jedí hodně masa,
brambor a nějakou zeleninu k tomu. Ta se tedy mění, ale stejně. Oni tu třeba hodně používají
zeleninu jako chřest nebo kapustu. Takové, na co nejsem moc zvyklá.“
Podle Sáry mají Nizozemci v oblibě používat předpřipravené suroviny a jídla. S tím ona
nesouhlasí, tak často vaří odlišný pokrm pro dceru a pro sebe, a jiný pro manžela.
Sára: „Tady neskutečně vaří polotovary. Tady koupí nakrájené řízky, nakrájenou zeleninu
v pytlíku. To třeba i s manželem trochu bojujeme, protože on to domácí jídlo ani nechce.
Takže já si vařím pro sebe a pro malou, a on si nakoupí nějaké ty svoje „srágory“. Což na
mě rozhodně není. Já si radši uvařím, co chci, vím, co tam dám, co používám. Kdežto manžel
nevím, má asi nějak už upravené chuťové buňky. On je na to asi zvyklý od mala, tak se není
čemu divit.“

6.7 Svátečnost – prolínání českých a holandských tradic
Svátky jsou významnou součástí ročního cyklu v rámci rodiny i celé společnosti. Podle
informátorek jsou svátky a tradice v Nizozemsku prožívány mnohem více kolektivně než
v České republice. V nizozemských rodinách se k nejrůznějším příležitostem schází celá
rozšířená rodina a sváteční okamžiky spolu hluboce prožívá. Dále jsou Holanďané podle
informátorek do oslav ochotni investovat poměrně velké množství peněz, což jen svědčí o
symbolické důležitosti těchto událostí.
Veronika: „A to jsou zase třeba dny, kdy se mi tu hrozně líbí. To vidíš, jak se ti Holanďané
mají rádi, jak drží spolu a slaví spolu, to je hezké.“
Karolína: „Přijde mi, že Holanďané jsou úplní blázni, že utratí vždycky spoustu peněz, až to
někdy přehání. A navíc toho slaví hodně.“
Všechny informátorky se ve svých smíšených rodinách rozhodly kombinovat české a
holandské tradice. Dle jejich výpovědí vyjednávání nebylo vždy snadné, ale nakonec si
jednotlivé rodiny vytvořily svůj jedinečný roční cyklus svátků a tradic, které dodržují.
59

V některých případech si rodiny zvolily českou či holandskou tradici podle toho, která se
jim líbila více, nebo jednotlivé české a holandské prvky nakombinovaly.
Anna: „Doma udržujeme hodně holandských svátků, oni Holanďani obecně hodně slaví.
Takže se snažíme držet krok.“
Barbora: „Takže někdy si vybereme, někdy to spojíme. Člověk se snaží vzít z každé kultury
něco, co mu líbí. A docela se nám to povedlo zkombinovat.“
Veronika: „Já jsem na tohle byla pedant, já jsem chtěla i české svátky. (…) Takže my máme
takový mix ze všech tradic, co se nám líbily nejvíc.“
6.7.1 Sinterklaas
Sinterklaas, který je ekvivalentem českého Mikuláše, se slaví stejně jako v České
republice 5. prosince. Na rozdíl od českého čerta s andělem Sinterklaase doprovází skupina
černě zabarvených společníků, Zwarte Pieten25, kteří dětem rozdávají pepernoten, perníčky
z velkých pytlů. Sinterklaas se svou družinou přijíždí do Nizozemska asi tři týdny před
samotnými oslavami. Každý rok připlouvá na parní lodi ze Španělska do jednoho z velkých
nizozemských měst, kde mají probíhat hlavní oslavy.
V průběhu těchto tří týdnů jsou v televizi speciální dětské pořady, které informují děti o
tom, kde se Sinterklaas právě nachází a co dělá. Zároveň se v tomto období sejdou členové
rozšířené rodiny a každý si vylosuje jméno toho, koho má v tomto roce obdarovat. K dárku
dotyčný obvykle ještě skládá básničku o člověku, jemuž je dárek určen. Malé děti v týdnu
před 5. prosincem dávají děti ponožku ke komínu či botu ke dveřím v naději, že je v noci
navštíví Sinterklaas a v připravených předmětech zanechá nějaké dobroty. Aby ho přilákaly
zrovna ke svému prahu, připraví mu obvykle také pohoštění v podobě sušenek a mléka a
přidají mrkev pro jeho koně.
Hlavní oslavy Sinterklaase se konají 5. prosince, kdy se ve městech pořádají velké
průvody v čele se Sinterklaasem obklopeným svými pomocníky. Večer se pak sejde rodina,
aby si předala dárky. V Nizozemsku je tento svátek považován za důležitější než Vánoce.
Většina informátorek si tento svátek oblíbila a ve své rodině se snaží zachovat většinu tradic
spojených se Sinterklaasem v závislosti na věku dětí.

25

Zwarte Piet je do češtiny překládán jako Černý Petr.
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Veronika: „My milujeme Sinterklaase. Sinterklaas je Mikuláš, akorát nemá anděla s čertem,
ale má tu takové černoušky, co dětem dávají sladkosti. (…) Takže my teď s malým zase
dáváme botičku za dveře, jinak s rodinou si skládáme básničky a večer trávíme spolu.“
Tereza: „Sinterklaas, ten je víc než Vánoce. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem se lekla, je
to hrozně jiné než u nás. Tady prostě nějací černí lidé jezdí na kolech a hází dobroty dětem.
Oni přijedou na lodi s tím Sinterklaasem vždycky do nějakého města jakoby ze Španělska. A
proto jsou černí, protože ten Sinterklaas žije ve Španělsku.“
Adéla uvádí, že tento svátek využila k tomu, aby svého syna zbavila závislosti na
dudlíku.
Adéla: „Hodně se tu slaví Sinterklaas, ten je fajn a hodně pro děti. On vlastně přijíždí asi tři
týdny předem na lodi, děti si dávají ponožku ke komínu, aby dostali dárky, to nám vlastně
pomohlo. Tak jsme vlastně zbavili malého dudlíku, že ho prostě věnoval Sinterklaasovi, a
byl pokoj.“
6.7.1.1 Zachraňte Zwarte Pieta
Zwarte Pieten mají svůj typický vzhled již po staletí. Černě zbarvený obličej a ruce,
namalované zesílené rty a černé kudrnaté vlasy. V roce 2015 se v Nizozemsku zvedla vlna
odporu proti této tradici, jež byla označena za rasistickou. Menšinové skupiny se dožadovaly
zakázání černých pomocníků a jejich vyřazení z průvodů a oslav. Tato mikulášská postava
se tak stala předmětem debat.
Tuto událost popsaly Tereza a Veronika, každá v kontextu města, ve kterém žije. Podle
Veroniky menšinové skupiny v Amsterdamu soudní při vyhrály, a Zwarte Pieten
v mikulášském průvodu tak ztratili svůj typický vzhled. Již nemohli být nabarveni na černo,
ale měli jen černé šmouhy na tvářích a nenabarvené rty. Také zmizely jejich velké náušnice,
které podle soudního rozhodnutí byly připomínkou otroctví. Černá barva zbývající na tvářích
sluhů je od té doby interpretována jako špína z komínů, jimiž nosí dětem dárky.
Veronika: „Je to asi dva roky, co se tady černoši naštvali a řekli, že je to hrozně rasistické
a že tuhle tradici tady už nechtějí, že černí sluhové ne, že dnes už je moderní doba. (…) Oni
to vyhráli, takže teď už to nejsou černoši, ale je to udělané, jakože prolezli komínem, ale to
je až teď nedávno.“
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Celá kauza však podle Terezy měla v Nizozemsku mnohem dalekosáhlejší důsledky.
Z obchodů zmizely veškeré předměty zobrazující tradiční černé pomocníky jako čokolády,
či dekorace.
Tereza: „Oni vyhráli, takže Zwarte Pieten nemohli být černí, ale měli jen trochu nějaké
barvičky na sobě. Nesměli být úplně černí. Takže veškeré dekorace, veškeré čokolády
z obchodů, kde byli obrázky, všechno muselo pryč.“
Situace v Maastrichtu byla však podle Terezy jiná než v Amsterdamu a většině
Nizozemska. V této oblasti se jim podařilo si tradici černých pomocníků udržet díky
odvetným hnutím za záchranu této postavy. Tato hnutí označila zákaz Zwarte Pietů za
diskriminaci majoritní skupiny, která tímto nemohla dodržovat svou staletou tradici.
Tereza: „Ale tady v Maastrichtu, tady se to udrželo, protože tady se zase spousta lidí
vzbouřilo a pořádali akce „Zachraňte Zwarte Pieta“, takže ti si to nenechali jen tak vzít. Ale
podle mě všude jinde neměli černé Zwarte Pieten, ale tady ano.“
6.7.2 Vánoce
Holandské Vánoce spadají na 25. prosince a podle informátorek probíhají velice
jednoduše. Ve většině holandských rodin se slaví především Sinterklaas, a Vánoce jsou tak
upozaděny a pojí se pouze s velkou rodinnou večeří. V některých holandských rodinách děti
dostávají dárky od Santy Klause ráno 25. prosince, ale to je spíš výjimečné.
Všechny informátorky tak se svou rodinou slaví Vánoce české 24. prosince a dodržují
tradice, na něž jsou zvyklé ze svých domovů. Pečou cukroví, mají štědrovečerní večeři
v podobě ryby a bramborového salátu a dárky zpod vánočního stromečku si rozdávají večer.
Většina informátorek pak dodržuje i společnou rodinnou večeři o holandských Vánocích.
Tereza: „My máme české Vánoce 24. prosince, s českou večeří, dárky. Oni mají Vánoce 25.,
ale to je jen večeře, tak to se taky sejdeme.“
Veronika: „Máme české Vánoce 24. prosince. Máme rybu, bramborový salát, stromeček,
cukroví, dárečky si dáváme večer. Kapra tady tedy není jednoduché sehnat, ale mamka mi
posílá šupiny pod talíř. Takže jedeme velmi tradičně. Holandské Vánoce máme taky, ale to
je jen večeře.“
Adéla a Karolína jezdí se svými rodinami na Vánoce pravidelně do České republiky.
Ostatní informátorky pak jezdí jen výjimečně.
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Karolína: „Vánoce se tedy snažíme vždycky naplánovat tak, abychom byli v Čechách. A
máme je tradiční české.“
Adéla: „Vlastně Vánoce tu nestojí za řeč, to jezdíme do Česka na pravé české Vánoce.“
Veronika: „Už jsme párkrát byli i v Čechách, třeba zrovna minulý rok nám to vyšlo, ale
většinou zůstáváme tady.“
6.7.3 Karneval
Holandský karneval oficiálně začíná vždy v neděli šest týdnů před Velikonoci a trvá tři
dny. Dnes se toto období posouvá a ve většině lokalit začíná karnevalové veselí již v pátek,
prodlužuje se tak na šest dní. Nejvíce se karneval slaví v Severním Brabantsku a Limburgu
(kde leží město Maastricht), tedy v katolické části Nizozemí, západní protestantské
Nizozemsko tuto tradici nedodržuje.
Tereza, která žije v Maastrichtu, se každoročně účastní těchto bujarých oslav. Dle jejích
slov někteří lidé slaví již v pátek, ale karneval začíná v neděli vyvěšením masky staré ženy
na náměstí. V tento den jsou všichni lidé převlečeni do masek a koná se velkolepý průvod.
Tereza: „Na karnevalu si tady dávají hodně záležet. To jsou tři dny, v pátek ještě nejsi
v maskách, v sobotu je takový ten bál, to už můžeš být v masce, ale nemusíš, a v neděli v 11
hodin to začíná. Oni jako znamení na náměstí pověsí masku stařeny, a tak víš, že můžeš začít
karnevalovat. (…) A to mají všichni krásné masky, to oni si dají záležet a je to fakt velkolepé.
Zvlášť tady dole, v Maastrichtu.“
6.7.4 Velikonoce
Oslavy Velikonoc jsou stejně jako Vánoce příležitostí, kdy se rozšířená rodina sejde u
jednoho stolu. Společná večeře probíhá o Velikonoční neděli. Na Velikonoční pondělí
holandské děti hledají na zahradě čokoládová vajíčka, která tam nechal velikonoční zajíc.
Velikonoce jsou svátkem, kdy většina informátorek ve svých rodinách kombinuje české
a holandské tradice. Z českých tradic je to nejčastěji malování vajíček, méně pak pletení
pomlázky, která však slouží pouze jako dekorace domu. V rámci holandských velikonočních
tradic děti ráno hledají čokoládová vajíčka v trávě.
Anna: „O Velikonocích malujeme vajíčka a zdobíme dům, ale to je všechno z těch českých,
já české Velikonoce stejně nikdy nemusela. Jinak děti tu hledají vajíčka v trávě.“
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Barbora: „Velikonoce slavíme obojetně tak, že máme doma pomlázku, ale vajíčka hledáme
venku na zahradě.“
Některé informátorky Velikonoce slaví pouze holandským způsobem a vysvětlují to buď
tím, že české Velikonoce nikdy neslavily, nebo tím, že je nikdy neměly rády.
Veronika: „Velikonoce máme holandské, takže v neděli máme společnou večeři a v pondělí
děti hledají čokoládová vajíčka na zahradě. A české tradice nemáme, já jak jsem z Prahy,
tak jsem je stejně nikdy doma neslavila.“
Adéla: „Na Velikonoce hledáme vajíčka na zahradě, to je tak všechno. Já jsem docela ráda,
že tu české Velikonoce nejsou, já je stejně nikdy neměla ráda.“
6.7.5 Den krále
Den krále je oslavou narozenin současné hlavy státu, krále Viléma Alexandra, 27. dubna,
a je zároveň státním svátkem. V tento den se všichni Nizozemci oblékají do oranžové barvy,
jež je znakem královské dynastie Oranžsko-Nasavských. Podle informátorek probíhají
oslavy Dne krále opravdu ve velkém. Všichni lidé vyjdou do ulic, kde i v těch nejmenších
vesničkách hraje hudba „na každém rohu“, pořádají se různé programy a soutěže pro děti i
dospělé a nechybí ani množství nejrůznějších stánků s jídlem a alkoholem. Navíc se na Den
krále pořádají velké bleší trhy, kde lidé mohou prodat věci, které již nechtějí, a z výdělku
v tento den nemusí odvádět daně. Některé informátorky si masovost těchto oslav vykládají
jako projev všeobecné úcty ke králi a jeho popularity v celém Nizozemsku. Téměř všechny
informátorky se Den krále se svými rodinami slaví.
Barbora: „Den Krále máme rádi, protože je hodně akcí pro děti. Jinak se tu všichni oblečou
do oranžové, všude hrají kapely a lidé jdou do ulic se bavit.“
Veronika: „Den krále prožíváme samozřejmě. Ten je úplně nejlepší, to si vždycky hodně
užijeme. Vezmeme si něco oranžového a jdeme ven. Tady jsou kapely a akce na každém rohu
a všichni jsou veselí a baví se společně.“
Sára: „To všichni slaví, je spousta hudebních programů, akcí pro děti, pořádají se ty velké
bleší trhy, kdy za pakatel můžete prodat před domem, čeho se chcete zbavit, všichni chodí
v oranžové a udělají si hezký den. To se mi líbí. A je vidět, že si toho krále váží.“
Pouze Karolína si Den krále neoblíbila a oslav se neúčastní. Podle ní je oslava až příliš
spojená s alkoholem a Nizozemci neznají hranic.
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Karolína: „Na Koningsdag (Den krále) se všichni opijí a slaví jak beze smyslů. Takové
masové oslavy vážně nevyhledávám.“
6.7.6 Osvobození
Konec 2. světové války se v Nizozemsku slaví 5. května a tento den je státním svátkem.
Zároveň se s tímto dnem však nepojí povinnost zaměstnavatelů dát svým zaměstnancům den
volna. Je však zvykem, že jednou za pět let jsou pracovních povinností v den Osvobození
zbaveni. Den před samotným státním svátkem probíhá tzv. Dodenherdenking, doslova
přeložený jako Připomínka mrtvých. Podle většiny informátorek především ve velkých
městech v západním Nizozemsku probíhají pietní akce, kdy jsou k pomníkům pokládány
květiny a věnce. Důležitou součástí 4. května jsou i dvě minuty ticha, které Nizozemci drží
v 8 hodin večer na počest padlých vojáků za světových válek. Některé informátorky byly
překvapeny vážností celé události. Uvádějí, že Nizozemci tento den hluboce prožívají, kdy
ani většina mladých lidí si dvě minuty ticha nedovolí opomenout. Celý akt Připomínky
mrtvých je zároveň vysílán v celostátní televizi.
Adéla: „Osvobození tady mají 5. května, a to se tu docela prožívá. Den předtím se hodně
vzpomíná na lidi, co padli za 2. světové války, a v osm večer se drží dvě minuty ticha
v upomínku těch padlých vojáků, a to je i v televizi. Takže to držíme taky.“
Barbora: „5. května je státní svátek, ale většina lidí chodí do práce. (…) 4. května se
pořádají vzpomínkové akce na padlé vojáky z války a pak se drží v 8 večer dvě minuty ticha.
A toho se účastní hodně Holanďanů, to mě dost překvapilo, že i mladí třeba.“
6.7.7 Ostatní významné dny
Mezi další významné dny, které jsou součástí rodinného ročního cyklu, jsou Den matek
a Den otců. Den dětí se v Nizozemsku neslaví. Z rozhovorů vyplynulo, že v holandských
rodinách se tyto dny slaví důsledněji než v České republice. Na Den matek i Den otců děti
své rodiče obdarovávají, a pokud již nežijí společně, děti své rodiče navštěvují. Tento zvyk
je spojen s velkou úctou, kterou děti ke svým rodičům chovají (více v podkapitole Přístup
k rodině). V rodinách všech informátorek se Den matek i Den otců slaví, a je tedy další
příležitostí k setkání rodiny, je-li to možné.
Barbora: „My slavíme jak Den matek, tak Den otců. Holanďani jsou na tyhle svátky dost
zaměření, takže vždycky navštívíme přítelovi rodiče.“
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Tereza: „Jo, to Holanďani jsou v tomhle takoví precizní. Oni vždycky donesou nějaký dárek
nebo kytku a vždycky navštíví maminku, tatínka. Zároveň děti vždycky vyrábí něco ve škole,
co pak dostaneme.“
Veronika: „U nás máme Den matek i Den otců, Den dětí tady nemají. A to dostáváme
dárečky, to jo. K Peterovým rodičům většinou nejezdíme, to je hodně daleko, ale Peter jim
vždycky zavolá a popřeje.“
Narozeniny jsou v Nizozemsku podle informátorek velmi důležitou událostí nejen pro
jedince, ale i pro celou jeho rodinu a přátele. Z rozhovorů vyplynulo, že holandské
narozeniny se pojí se zvláštními zvyklostmi, které v České republice běžné nejsou.
Oslavence ráno vzbudí jeho rodina, která se kolem postele shromáždí s dárky. Děti tak
například již v den svých narozenin mohou ve škole vyprávět, co dostaly. Obvykle se ještě
v ten samý den, je-li to možné, schází celá rozšířená rodina a/nebo přátelé, aby společně tuto
událost oslavili. Blahopřání pak nedostávají pouze oslavenci, ale všichni přítomní si přejí
navzájem. Tradiční holandské narozeniny jsou slaveny poklidně, kdy všichni účastníci sedí
v kruhu, společně rozprávějí a pojídají narozeninový dort, jenž nesmí chybět na žádné
oslavě. Narozeniny jsou zakončeny společnou večeří, která bývá zahájena zpěvem
holandské narozeninové písně. Většina informátorek se svými rodinami dodržuje alespoň
některé z těchto zvyků.
Tereza: „Tady je oslavence zvykem probudit s už připravenými dárky, to tedy milují
obzvlášť děti, dospělí už tolik ne. No a pak se odpoledne sejde celá rodina, všichni si popřejí,
tady totiž musíš přát každému, co to slaví, no a pak se jen sedí v kroužku a jí. A pak zazpíváš
narozeninovou písničku, to je něco jako „Hodně štěstí, zdraví“, máte večeři a je konec.“
Sára: „Narozeniny jsou vždycky velká událost, to nejde, abyste je neslavila. A to je
většinou v kruhu rodiny nebo pozvete nějaké přátele, máte dort a je to takové poklidné.“
Veronika: „Narozeniny si taky hodně užíváme. Děti ráno vzbudíme už s dárky, takže
dcera třeba už ve škole vypráví, co dostala, a pak pro ně pořádáme nějakou oslavu. Tam je
klasicky dort, spousta balónků a dalších blbostí. Jo, taky tady přeješ každému v místnosti, to
my v Čechách nemáme.“

66

6.8 Vztah k České republice
Podle teorie transnacionální migrace se přistěhovalci jednak zařazují do hostitelské
společnosti a jednak udržují přeshraniční sociální vazby v místě svého původu. Utvářejí tak
více domovů, které jsou propojeny do jednoho transnacionálního sociálního pole (Szaló,
2007). Kromě snahy o zařazení se do holandské společnosti z rozhovorů vyplynulo, že české
ženy zároveň udržují vztahy se svou rodinou a přáteli v místě původu a do České republiky
se všechny pravidelně vracejí. Pohybují se tedy v transnacionálních prostoru, kde vytvářejí
svá transnacionální sociální pole.
Barbora: „Jezdíme pravidelně do Čech tak dvakrát do roka na dovolenou, tedy snažíme se o
to, ale vždycky nám to tak vychází na ty dvě návštěvy.“
Tereza: „Jezdíme do Česka pokaždé, když děti mají prázdniny, což je vlastně podzim, zima,
jaro, léto. Takže asi čtyřikrát ročně.“
Karolína: „Tak snažíme se třeba čtyřikrát do roka. Ale já jsem byla tři týdny v září, pak celý
prosinec s malou, teď pojedeme v létě na 6 týdnů, kdy manžel s námi bude dva týdny, jeden
na začátku a jeden na konci. Takže babička si užije malé a já se potkám s kamarády. Ještě
bráchu navštívíme.“
Sára: „Jednou do roka jezdíme do Čech, kde si na deset dní pronajímáme chalupu. Jinak já
jezdím do Čech zatím poměrně často, snažím se tak jednou za dva měsíce, to většinou jezdím
sama s dcerou.“
O cestách do České republiky některé informátorky v průběhu rozhovorů mluví jako o
„cestách domů“. Požádala jsem je tedy, zda by mi mohly své pojetí domova vysvětlit blíže
ve vztahu k České republice a Nizozemsku. Většina informátorek pak připustila existenci
více domovů, které se pojí s různou důležitostí a různými sociálními rolemi. V Nizozemsku
jsou Česky především manželkami a matkami, kdežto do České republiky se vracejí za
rodiči, sourozenci a přáteli zpravidla na dovolenou. Který z domovů je důležitější, však
informátorky již vnímají odlišně.
Tereza: „To máš pravdu, tak já těch domovů mám asi víc. V Čechách jsem doma vždycky,
tam mám svoji rodinu, budu se tam vždycky vracet. Ale můj nový domov je teď spíš tady
v Holandsku. Tady mám manžela, děti, práci, už tu žiju tak dlouho, že hlavně doma jsem asi
tady.“
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Veronika: „Já jsem tu (v Nizozemsku) od mých 21 let. Ale domov je pro mě pořád Česko,
tam tomu říkám doma.“
Karolína: „Pořád vím, že tam (v České republice) mám určité zázemí, a i když ho mám i tady,
tak to nikdy nebude takové jako tam. Tam mám rodinu, někoho, na koho se mohu vždycky
spolehnout. Tady mám manžela pořád v práci a prostě to není takové jako v Čechách.“
Z rozhovorů vyplývá, že české ženy se v procesu integrace do holandské společnosti
nevzdávají své původní identity, ale naopak v každodenním vyjednávání své pozice si
utvářejí identitu transnacionální. Tato skutečnost je patrná především na rodinném životě,
v němž se informátorky nechtějí pouze přizpůsobit svým holandským partnerům, ale naopak
vytvářejí jedinečné bikulturní rodinné prostředí.
V otázce státního občanství většina informátorek vypověděla, že holandské státní
občanství nemá a ani ho mít nechce. Češky to zdůvodňovaly jednak tím, že holandské
občanství není potřeba, protože jsou Česká republika i Nizozemsko součástí Evropské unie,
a pro život v Nizozemsku nepřináší žádné výhody, a jednak tím, že si chtěly uchovat odkaz
na zemi svého původu. České ženy uvádějí, že jsou na svůj původ hrdé.
Barbora: „Holandské občanství nemám a nikdy jsem nechtěla. Protože zaprvé bych se
musela vzdát českého pasu, i když dnes už je to trochu jinak, ale v tehdejší době to tak nebylo.
Takže po pěti letech máte nárok na holandský pas, ale Holanďani uznávají jen jeden, takže
si vlastně musíte vybrat pro jeden vzor. Takže jsem se nikdy nechtěla vzdát toho svého, toho,
odkud pocházím, protože jsem trošku hrdá na to, kdo jsem, a chtěla jsem nebo chci si to
uchovat.“
Tereza: „Holandské občanství nemám, nechci nebo takhle, já ho teď ani nepotřebuju, jako
k čemu? Žádnou výhodu to pro nás nemá. Takže já mám svůj český pas, já jsem na něj hrdá
a vždycky ho ráda ukážu.“
Veronika, která je občankou Nizozemska, vysvětluje, že v dnešní době je možné mít
holandské občanství, ale ponechat si svůj český pas, čehož využila. Jako zdůvodnění i ona
udává hrdost na svůj původ.
Veronika: „Mám holandské občanství, ale vždycky jsem byla proti tomu si měnit svůj za
holandský pas. Já jsem hrdá na to, že jsem Češka. A vůbec vlastně nechci být Holanďanka.
To já se podřídím se vším, chovám se jako jedna z nich, ale pořád jsem taková ta hrdá
Češka.“
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7. Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo popsat a analyzovat způsob, jakým se 7 Češek, které
mají dlouhodobý partnerský vztah s příslušníkem majoritní společnosti hostitelské země,
integrovalo do holandského kulturního prostředí s ohledem na jejich transnacionální vazby.
Celý výzkum byl orientovaný na perspektivu informátorek.
Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že většina informátorek se nejprve seznámila se svým
nynějším partnerem/manželem a kvůli existujícímu partnerskému vztahu se následně
rozhodla pro odchod do Nizozemska. Méně informátorek do Nizozemska odešlo za prací
au-pair a svého nynějšího partnera/manžela poznalo až v cílové zemi migrace. Všechny
informátorky tak přicházely do určitého připraveného zázemí, buď se stěhovaly k partnerovy
nebo k rodině, v níž působily jako au-pair.
V charakteristiky holandské majoritní společnosti analýza rozhovorů ukázala, že Češky
vnímají Nizozemce jako velmi otevřené a společenské lidi, kteří jsou velice komunikativní.
Zároveň podle názoru českých žen jsou Nizozemci otevřenější ve městech než na vesnicích,
což si vysvětlují větší proměnlivostí rozmanitostí městské společnosti. Zároveň
informátorky vnímají Nizozemce na jihu země jako otevřenější než na západě a severu.
Dále Češky vnímají jistou míru opatrnosti příslušníků majoritní společnosti před cizinci.
Uvádějí, že je Holanďané respektují a jsou k nim vstřícní, ale stále si od nich jako od cizinek
udržují určitý odstup. Podle jedné z informátorek je tato opatrnost z dlouhodobého hlediska
spojena s proměnou přístupu k přistěhovalcům po nárůstu migrace do Nizozemska, a dnes
jsou Holanďané vůči přistěhovalcům obezřetnější.
Především zpočátku partnerských vztahů se většina smíšených párů potýkala
s kulturními rozdíly v komunikaci. Informátorky uvádějí, že Holanďané neradi sdělují
problematické záležitosti mnohdy ani nejbližším lidem. Své partnery tak nejprve nahlížely
jako velmi uzavřené a samy působily, že jsou příliš sdílné a často si stěžují.
Mezi další charakteristiky, které Češky holandské majoritní společnosti připsaly, patří
velká tolerance k menšinám a handicapovaným, kdy takoví lidé nejsou odsuzováni a mohou
plnohodnotně žít jako součást společnosti. Dále podle informátorek Nizozemci žijí méně
uspěchaným životem a rádi si vyhradí čas pro sebe. Více o sebe dbají a jsou upravení v každé
situaci. Jsou celkově aktivnější a lépe využívají volného času, kdy rádi sportují či cestují.
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Na základě výzkumu hodnot národních kultur Geerta Hofstedeho, z něhož Nizozemsko
vychází jako více individualistická země než Česká republika, jsem předpokládala, že české
rodiny spíše než ty holandské fungují jako rozšířené rodiny. Tento předpoklad se následně
potvrdil. Holandské nukleární rodiny fungují jako samostatné sociální těleso s vlastním
soukromím, do něhož prarodiče již nemusí být zahrnuti. Problematické záležitosti tak
zůstávají v kruhu nukleární rodiny. Holandští prarodiče také podle informátorek zastávají
odlišnou úlohu v rodině, kdy svým vnoučatům věnují méně péče a času než čeští prarodiče.
Na druhou stranu české ženy vnímají holandské rozšířené rodiny jako semknutější ve
smyslu, že všechny důležité události roku prožívají společně. Holanďanům podle Češek na
rodině více záleží a k rodičům chovají větší respekt.
Z rozhovorů vyplynulo, že v Nizozemsku páry zakládají rodinu později, obvykle po 30
letech života. Holandské ženy často nejprve budují svou kariéru a ani po založení rodiny
nejsou pracovně tolik omezované, protože se do práce vracejí 4 měsíce po porodu a o jejich
děti je postaráno ve školkách.
Všechny informátorky projevily úsilí o ovládnutí jazyka majoritní společnosti a většina
z nich dnes mluví plynulou holandštinou. Méně Češek holandsky sice umí, ale stále volí
angličtinu jako jazyk komunikace. Holandštinu tak vnímají jako pro život v Nizozemsku
nepotřebnou, ale zároveň reflektují, že má jejich jazyk komunikace vliv na přijetí do
majoritní skupiny.
Děti ve smíšených rodinách si obvykle osvojily 2-3 jazyky v závislosti na jazyku
komunikace rodičů. Hovoří-li spolu rodiče holandsky, děti ovládají holandštinu a češtinu,
je-li jazykem komunikace rodičů angličtina, děti umějí navíc anglicky. České ženy mnohdy
upravují své sociální sítě, aby svým dětem zprostředkovaly vhodné komunikační partnery a
zajistily tak správný vývoj jazyka, konkrétně češtiny nebo holandštiny.
Všechny informátorky shodně označily životní úroveň v Nizozemsku za vyšší než
v České republice, jejich osobní zkušenosti se však již liší podle jejich socioekonomického
statusu. Z dlouhodobého hlediska některé ženy mluví o snižování životní úrovně a
zvětšování rozdílu mezi vyšší a střední třídou. Školství a zdravotnictví hodnotí jen ty Češky,
které s nimi mají přímou zkušenost. Školství celkově nahlížejí jako kvalitní a oceňují větší
samostatnost dětí a praktičnost studia. V rámci hodnocení zdravotnictví ženy shodně
zmiňují, že Nizozemci chodí méně k lékaři, vše se řeší prostřednictvím obvodního lékaře,
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ke kterému je nutné se objednat. Pro akutní záležitosti existuje telefonická linka, kde vám
poradí, co dělat.
Se svým životem v Nizozemsku jsou všechny informátorky spokojené a většina uvádí,
že by se do České republiky již nevrátila. Méně informátorek pak v minulosti o přesunu do
České republiky přemýšlelo, avšak jejich partneři by si dle jejich názoru bez českého jazyka
nenašli odpovídající zaměstnání.
V kontextu imigrace do Nizozemska zmiňují informátorky dvě skupiny přistěhovalců,
které jsou majoritní společností vnímány jako problematické, a vůči nimž se vymezují svou
snahou zařadit se do společnosti. Do první skupiny spadají přistěhovalci z Afriky a Blízkého
východu, kteří podle Holanďanů nepřijímají základní hodnoty společnosti. Názor na tuto
skupinu informátorky s majoritní společností sdílí. Druhou skupinou, s níž jsou spojovány
negativní konotace, jsou Poláci. Ti podle Holanďanů pracují za velmi nízké platy a žijí ve
špatných podmínkách, navíc jsou považováni za opilce. Informátorky uvádějí, že na základě
podobnosti jazyka jsou někdy k této skupině přiřazovány. Poláci jsou považováni za
problematické pouze v okolí velkých měst jako Amsterdam či Den Haag, kam se uchylují
za prací.
Podle výzkumu hodnot národních kultur, kde se Nizozemsko projevilo jako výrazně
femininnější země než Česká republika, jsem předpokládala významný rozdíl
v rovnoprávnosti žen a mužů a v přístupu mužů k ženám i rodině. Tento předpoklad se
následně potvrdil. Partnerský vztah s příslušníkem holandské majoritní společnosti Češky
vnímají jako rovnoprávnější, dle jejich názoru jsou Holanďané ke svým partnerkám
pozornější a více je podporují než čeští muži. Větší respekt k partnerce je podle informátorek
reprezentován i odlišným přístupem k nevěře, která je považována za nepřípustnou.
V rodinách, kde oba partneři pracují, si dělí povinnosti spojené s péčí o děti a domácnost
rovnoměrně. Buď se v péči střídají, nebo se stará ten, kdo přichází domů první. Většina
informátorek zůstala s dětmi doma, a přebrala tak většinu těchto povinností na sebe. Zároveň
však ženy zdůrazňují, že to jejich partneři neočekávají a nadále jim vypomáhají.
Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že v Nizozemsku se ke společným oslavám svátků
schází celá rozšířená rodina a společně je hluboce prožívá. O symbolické důležitosti těchto
událostí svědčí i množství peněz, které jsou Nizozemci za tyto oslavy ochotni utratit. Podle
informátorek si smíšené rodiny vytvořily svůj jedinečný roční cyklus svátků, v němž se mísí
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české i holandské tradice. V některých případech si rodiny informátorek zvolily mezi českou
a holandskou tradicí tu, která se jí více líbila, jindy prvky jednotlivých tradic nakombinovaly.
Kromě snahy o zařazení se do majoritní společnosti hostitelské země Češky také udržují
přeshraniční vazby se svou rodinou a přáteli a do České republiky se pravidelně vracejí.
Vytvářejí tak jedinečná transnacionální sociální pole. Většina informátorek se nechtěla vzdát
své původní identity, což je pozorovatelné například na prolínání českých a holandských
tradic ve smíšených rodinách. Dále si většina Češek ponechala své české státní občanství a
český pas. Ženy to zdůvodňují tím, že holandské státní občanství by jim nepřineslo žádné
zvláštní výhody a ony jsou hrdé na to, odkud pocházejí. Česko-holandské sociální sítě a
transnacionální vazby českých žen v Nizozemí považuji za vhodné téma k dalšímu
zkoumání.
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