
 
 

11 Přílohy 

Příloha A: Polostrukturovaný rozhovor  

1. Samostatná příprava expatrianta na působení v České republice 

a. Jak jste se připravoval na působení v České republice? 

 

2. Počáteční období působení expatriantů v České republice 

a. Co pro vás bylo na samém začátku pobytu v České republice nejnáročnější? 

b. Jak jste se po příjezdu do České republiky cítil? 

c. Jak jste se s počátečními problémy vypořádal? 

 

3. Jazyková bariéra 

a. Jakým problémům jste čelil v důsledku jazykové bariéry? 

b. Jak hodnotíte snahu Čechů se s vámi dorozumět? 

c. Učíte se česky? 

 

4. Přístup Čechů k cizincům 

a. Jak se k vám chovají a jak s vámi jednají Češi?  

b. Máte mezi Čechy přátele? 

 

5. Život rodiny expatrianta v České republice 

a. Jaký byl počáteční názor vaší rodiny na výjezd? 

b. Jakým problémům během adaptace na české prostředí čelila vaše rodina? 

c. Jak rodinné příslušníky tyto problémy ovlivňovaly? 

d. Jak vás osobně problémy vaší rodiny ovlivňovaly? 

 

6. Každodenní život expatriantů v České republice 

a. Jakým problémům čelíte v rámci Vašeho každodenního života? 

b. Porovnejte rozdíly mezi vaším životním stylem v ČR a ve své domovské zemi. 

 

7. Krizové situace při pobytu expatriantů v České republice 

a. Jaké krizové situace jste museli během svého pobytu řešit? 

b. Jak tyto situace probíhaly?  

 

 

 



 
 

Příloha B: Informovaný souhlas ke kvalitativnímu výzkumu  

 

Informed consent to participate in the research  

 

The research is held for purposes of bachelor thesis at the Faculty of Arts, Charles 

University. The bachelor thesis is written at the Department of Adult Education and Personnel 

Management by Natálie Veselá.  

 

The subject of the bachelor thesis is The Process of Adaptation of Expatriates in the 

Czech Republic. The aim of the research is to identify problems that expatriates and their family 

face during there adaaptation process in the Czech Republic and suggest options how to 

simplify the process of adaptation. The emperical part of the study includes interviews. The 

interview will be recorded on a dictaphone and deleted right after it is processed. The interview 

will be anonymous and all the information will be quoted without any connection to your person.  

 

Your participation in the research is voluntary. You can refuse to answer any of the 

questions and you can terminate the interview at any point.  

 

By signing this document, you agree to participate in the above-mentioned research. 
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