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9. Přílohy 

Příloha 1: Návod rozhovoru 

Co zjišťujeme 
Základní 

dotaz 
Co má rozhovor zmapovat 

Identifikační znaky 
Neptáme se, 

není-li třeba 

Ve kterém městě jste  žil/a 

před migrací do Irska 

Místo trvalého 

pobytu před migrací 

Přibližný věk 

Pohlaví 

Občanství dětí a 

partnera/ky 

  

 

 

Rodinný status   

Rodinný status 

ovlivňuje strategie 

aktérů. Zjišťujeme 

rozdíly mezi 

individui bez 

závazků, lidmi s 

rodinou, lidmi, kteří 

rodinu mají v Irsku 

a lidmi, kteří ji 

zanechali v ČR.  

Můžete nám prosím 

stručně popsat svoji 

rodinu? 

- Jste ženatý/vdaná? 

- Odkud pochází manžel/ka? 

 

- Máte děti? 

- Jaké mají občanství? 

- Kde žijí? 

- Studují v Irku? 

 

Vzdělání   

Zjišťujeme vliv 

dosaženého 

vzdělání. Zda 

stupeň dosaženého 

vzdělání má vliv na 

Jaké máte vzdělání? - Základní, vyučený čím, 

střední školu jakou, vysokou školu 

jakou? 

- Ve které zemi jste získal/a své 

vzdělání? 

- Plánujete doplnit vzdělání v 

Irsku? 
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adaptaci v Irsku. 

 

 

 

 

- Pomohlo Vám vzdělání 

k dosažení práce? 

 

 

Motivace migrace 

do Irska 

  

Zjišťujeme příčiny 

a důvody migrace 

do Irska. Zda 

převažovali pull 

faktory či push 

faktory. Co byl 

prvotní impuls 

odchodu z Česka. 

Jaké byly Vaše 

důvody pro 

emigraci z ČR? 

(Kontext). Proč jste 

si vybral právě 

Irsko? (Účel pobytu 

v Irsku) 

- Jaký byl hlavní motiv Vaší 

migrace? 

- Proč jste se rozhodl pro 

Irsko? 

 

 

 

Kontext příjezdu 

do Irska 

  

Zjišťujeme vliv 

sociálních sítí. Zda 

aktér jedná “na 

vlastní pěst”, či zda 

spoléhá na pomoc 

okolí a jaký 

charakter toto okolí 

má (využívá rodinu, 

přátele nebo 

placené služby?). 

Přijel jste do Irska 

za někým, kdo tu už 

žije? (Za někým z 

rodiny/ za přáteli). 

- Zda mu někdo pomáhal při 

příjezdu do Irska. 

 

 

Délka pobytu v 

Irsku 

  

Zajímá nás stabilita Jak dlouho nyní - Žil jste v Irsku někdy dříve? 

(pokud ano: kdy, jak dlouho, proč 
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pobytu a jeho délka. 

Jde o pendlera nebo 

o dlouhodobě/ 

krátkodobě 

usazeného cizince? 

Je to imigrant, který 

už dříve žil v Irsku? 

žijete v Irsku? 

 

 

Jak dlouho chcete 

zůstat v Irsku? 

odešel a proč se vrátil, případně 

kolikrát) 

 

- Chcete v Irsku žít natrvalo, 

proč ano/ne?  
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Typ pobytu v 

Irsku 

  

Zajímá nás status 

cizince z hlediska 

právní úpravy jeho 

pobytu  

Za jakým účelem 

pobytu jste přijel do 

Irska? 

 

 

Chcete získat irské 

občanství? 

- Máte v Irsku trvalý pobyt? 

(dlouhodobý pobyt, krátkodobý = 

vízum, jaké)  

- Jaký typ pobytu by chtěl mít? 

 

- Pokud má irské občanství – 

kdy ho získal a co ho motivovalo? 

Problémy?  

- Chtěl by mít dvojí občanství? 

 

Proces adaptace 

Zjišťujeme, zda 

bylo pro migranta 

snadné se adaptovat 

na novou 

společnost. 

Setkal jste se 

s kulturním rozdíly? 

Jakými? 

 

 

 

 

Jak probíhalo 

začleňování do 

jednotlivých oblastí 

života v Irsku? 

- Jak těžké pro Vás bylo 

zapojit se do nového prostředí? 

- S jakými kulturními rozdíly 

jste se musel/a vyrovnávat? Jak se 

Vám to dařilo? 

- Ovládal jste 

angličtinu/irštinu? 

- V jakých oblastech ro Vás 

bylo nejtěžší se začlenit? (Práce, 

vztahy, jazyk, kultura, bydlení). 

 

Proces integrace 

Zjišťujeme zájem o 

integraci po přijetí 

do ČR a jak se cítí 

být v Irsku 

začleněni. 

Cítíte se být 

plnohodnotným 

členem irské 

společnosti? 

 

Chtěl jste jim být od 

začátku svého 

pobytu? 

- Cítíte se být plnohodnotným 

členem irské společnosti? 

 

- Plánoval/a jste od začátku se 

plnohodnotně začlenit do irské 

společnosti? Jaké jste k tomu vedl/a 

postupy? Jak si myslíte, že se Vám to 

podařilo? 
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Ekonomická aktivita PŘED PŘÍCHODEM DO IRSKA 

Zjišťujeme, zda a 

jak má jeho 

minulost vliv na 

současné 

ekonomické 

začlenění v Irsku. 

Co jste dělal/a v ČR 

než jste odešel do 

Irska? 

- Dařilo se Vám v zaměstnání/ 

v podnikání? 

 

Ekonomická aktivita PO PŘÍCHODU DO IRSKA 

Zjišťujeme 

fluktuaci na trhu 

práce, pohyb mezi 

sektory a typy 

pracovních aktivit a 

pracovních pozic. 

Popište prosím 

stručně Vaši 

pracovní historii v 

Irsku od Vašeho 

příchodu až 

doposud. 

- Která zaměstnání, popř. 

Podnikání jste v Irsku vystřídal a po 

jaké době? 

- Co bylo předmětem Vaší 

práce? 

- Odpovídala tato činnost 

Vašemu vzdělání / kvalifikaci? 

- Jaké byly důvody změny 

zaměstnání/ podnikání? 

- Jak jste byl spokojený na této 

pozic/ s tímto podnikáním? Proč? 

-  

Ekonomická aktivita NYNÍ 

 Jste v současné době 

zaměstnán nebo 

podnikáte? 

 

 

 

Remitence 

Zjišťujeme, zda 

informátor zasílá 

peníze do Česka. 

 Zasíláte do Česka 

finance?  

Zasíláte do Čech remitence? 

(Finanční částky). 

Jak vypadá prostředí, kde žijete? 

 

 

ZAMĚSTNANEC   

Zjišťujeme 

charakter 

zaměstnání 

O jaké zaměstnání 

se jedná? 

- Kde pracuje? 

- Na jakém pracovním místě – 

pozice? 

- Jakou máte pracovní dobu? 

(Pracujete na směny? Přesčas? Ve 
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svátky nebo o víkendech? Můžete si 

v případě potřeby napracovat volno? 

Upravit začátek/ konce pracovního 

dne?  

- Jste v práci spokojený 

(kolektiv, vtah s nadřízeným apod.) 

Zjišťujeme roli 

sociálních sítí při 

hledání práce a 

jejich charakter v 

zaměstnání 

Odpovídá 

zaměstnání (pozice) 

Vaší kvalifikaci? 

 

 

- Využíváte zkušeností, které 

máte z předchozí praxe? 

- Máte možnost postupu na 

vyšší pozici (kariéra)? 

- Byl Vám poskytnut Vaším 

zaměstnavatelem pracovní výcvik 

nebo vzdělávací program/kurz (třeba 

i jazykový)? 

 Jak zaměstnání 

získal? 

- Kde získal informaci o 

pracovním místě a od koho? 

- Využil prostředníka? (Pokud 

ano – kdo to byl?) 

- Jaké problémy spojené se 

získáním zaměstnání řešil? 

 

 

PODNIKATEL   

Zjišťujeme roli a 

charakter sociálních 

sítí v podnikání 

z hlediska etnicity. 

 

 

 

 

 

 

O jakou živnosti/ 

podnikání se jedná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V jaké oblasti a proč právě 

zvolená oblast? 

- Jak dlouho podnikáte? Kde? 

- Máte v podnikání nějaké 

společníky nebo podnikáte sám? 

(Kdo jsou vaši společníci?) 

- Kdo jsou převážně vaši 

zákazníci? (zajímá nás i etnicita, zda 

není podnikání orientováno 

především na krajany) 

 Myslíte si, že se 

Vám v podnikání 

daří? 

- Proč ano/ne? 

 

 

Bydlení 

Jde nám o typ Můžete prosím - Bydlíte ve vlastním bytě? 
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bydlení a jeho 

parametry – 

velikost, vlastnictví. 

popsat, jak v Irsku 

bydlíte? V jaké 

čtvrti bydlíte? 

V pronájmu? Jste s nynějším 

bydlením spokojený? 

Cizinci mívají 

potíže s hledáním 

bydlení. 

 Jakým způsobem 

jste našel Vaše 

současné bydlení? 

- Měli jste potíž s hledáním 

bydlení? 

- Kdo Vám pomáhal 

s hledáním bydlení? 

Sociální sítě Máte za sousedy 

Čechy? 

- Bydlíte spolu s Čechy? 

- Bydlíte ve stejném domě/ 

ulici s Čechy? 

 

Jazyk 

 Jakým jazykem 

v současné době 

hovoříte nejčastěji? 

- V jaké oblasti? Hovoříte 

doma více anglicky nebo česky? 

- V jakém jazyce se bavíte se 

svými přáteli? 

 Je pro Vás důležité 

umět dobře 

anglicky? 

 

 

 

 

 

 

 

Je pro Vás důležité 

umět irsky? 

- Proč? 

- Jak jste se učil angličtinu? 

Jak dlouho? 

- Myslíte, že je Vaše znalost je 

angličtiny, dostačující? Potíže? Jak 

je řešíte? 

- Jak k Vám přistupují Irové 

při komunikaci v angličtině/irštině? 

- Zlepšoval jste si angličtinu 

jazykovými kurzy? 

- Potřebujete umět irsky? 

- Jak jste se učil irštinu? Jak 

dlouho? 

 

 

Informovanost o životě ve společnosti 

 Zajímáte se o dění 

v Irsku? 

- Je to pro Vás důležité? Proč? 

- Sledujete zprávy o dění 

v ČR, čtete noviny, časopisy, TV? 

 Sledujete dění 

v ČR? 

- Proč? Jak (časopisy, satelitní 

vysílání) 

 Kde získáváte 

praktické informace 

- Pro vyřizování pobytu, 

živnosti, bydlení, různých povolení, 

průkazů, v sociální oblasti atd. 
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o vyřizování 

různých záležitostí 

v Irsku (ve Vašem 

městě) 

- Měl jste problémy se 

získáním potřebných informací? 

Jaké? 

 

Slavení svátků a dodržování zvyků 

Zjišťujeme přijetí 

irských hodnot a 

kultury. 

Přejal jste irské 

zvyky?  

-  Jaké zvyky zde v Irsku 

dodržujete? 

- Přejal jste nějaké irské 

svátky? 

- Dodržujete české svátky? 

 Jak řešíte dualitu 

svátků (například 

Santa Claus a 

Ježíšek)? 

- Slavíte dvojí Vánoce? 

 

Vztahy s majoritou 

 Kdo jsou Vaši 

přátelé v Irsku? 

-  Jak často se s nimi scházíte? 

- Máte přátele mezi Iry? 

Setkáváte se ve volném čase? Při 

jakých příležitostech? Kde jste je 

získal? Bylo pro Vás obtížné navázat 

přátelství? 

- Pokud má děti v Irsku: S kým 

se přátelí Vaše děti? 

- Můžete uvést konkrétní 

příklad? 

 Jaké máte osobní 

zkušenosti 

s přístupem Irů 

k Vám? 

 

 

Zkušenosti s veřejnými institucemi 

 Se kterými úřady 

v Irsku jste přišel do 

kontaktu? 

- Vyřizujete si úřední 

záležitosti sám, nebo Vám někdo 

pomáhá? 

 Jaké máte 

zkušenosti 

- Setkal jste se s nějakými 

problémy? 

- Máte nějaké pozitivní 
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s přístupem úřadů a 

jednáním úředníků? 

zkušenosti? 

 

 

Usazování se v Irsku 

 Máte nějakou 

představu o tom, 

zda a jak dlouho 

chcete zůstat 

v Irsku? 

- Myslíte, že byste tady chtěl/a 

zůstat natrvalo a proč? 

- A jak tomu bylo v době, když 

jste do Irska přijel/a? Jak dlouho 

jste se chtěl/a v Irsku zdržet? 

- Chtěl/a byste, aby Vaše děti 

vyrůstaly a bydlely v Irsku? 

Uvažoval/a jste o tom, že byste sem 

přivedl/a i Vaše příbuzné z ČR? 

 Kde se v současné 

době cítíte být doma 

a proč? 

- Pokud má děti v Irsku: A co 

Vaše děti? 

- Myslíte, že se Vaše děti cítí 

v Irsku více doma než Vy? Proč? 

 Navštěvujete někdy 

svou rodnou zemi? 

- Jak často? 

- Za jakým účelem? 

- Kolikrát za dobu pobytu? 

 Zůstal/a byste 

v Irsku i kdyby se 

Vám pracovně 

nedařilo? Odjel/a 

byste pracovat do 

jiné země nebo do 

zpět do ČR? 

 

 

 

Poznámka: Návod na rozhovor byl inspirován návodem na rozhovor podle Miroslavy 

Rákoczyové (2009) a osnovou dotazníku z kvantitativního šetření (v příloze 2).  
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Příloha 2: Dotazník pro respondenty 
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Příloha 3: Výpočty logistické regrese 

V příloze popisuji logistickou regresi a jednotlivé body analýzy. 

 
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES index_integrace 

  /METHOD=ENTER plat frekvence_aj uroven_vzdelani Delka_pobytu 

studiumvIR_recoda 

  /SAVE=PRED PGROUP 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

Výsledky pro Block 0 

 

Classification Table
a,b

 

 Observed Predicted 

 Index_integrace Percentage 

Correct  ,00 1,00 

Step 0 
Index_integrace 

0,00 (neintegrován) 0 47 ,0 

1,00 (integrován) 0 67 100,0 

Overall Percentage   58,8 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

Block 0 ukazuje výsledky pro model, který obsahuje pouze konstantu. Říká, že bychom 

byli schopni zařadit správně 58% respondentů. Výsledek je důležitý pro porovnání s tím, 

jak se model změní při vložení nezávisle proměnných. 

 

Výsledky pro Block 1 

Tab. 1: Test věrohodnosti  

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 14,608 5 ,012 

Block 14,608 5 ,012 

Model 14,608 5 ,012 

Signifikantní na 95% hladině významnosti. 

 

Tabulka 46 ukazuje výsledky tzv. LR testu (likelihood-ratio → vychází z kritéria 

maximální věrohodnosti, což je metoda využívaná v logistické regresi).  

H0: Žádná proměnná nemá v modelu statistickou významnost; H1: Alespoň jedna 

proměnná je v modelu statisticky významná (v podstatě obdoba celkového F-testu 

z lineární regresní analýzy).  
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Tabulka obsahuje tři možné výsledky – ty by mohly být odlišné, pokud bychom zvolili 

jinou metodu než Enter. My máme ale metodu Enter, tudíž výsledky jsou u všech možností 

stejné. Na základě signifikance zamítám nulovou hypotézu – v modelu existuje alespoň 

jedna proměnná, která je statisticky významná. 

Tab. 2: Použitelnost modelu 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 139,903
a
 ,120 ,162 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Rozdíl mezi Cox & Snell R Square a Nagelkerke R Square spočívá v tom, že Nagelkerke 

je modifikováno a může nabývat hodnoty 1. Hodnoty tohoto modelu jsou velmi nízké.  

Tab. 3: Hosmer-Lemeshow test predikčnosti modelu 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5,996 7 ,540 

 

Hosmer-Lemeshow test ukazuje, jak je model dobrý predikčně. V tomto případě je H0: 

mezi pozorovanou a predikovanou hodnotou není žádný rozdíl, H1: mezi pozorovanou 

a predikovanou hodnotou existuje rozdíl. Potřebujeme nulovou hypotézu nezamítat – 

v našem případě nulovou hypotézu nezamítáme. Model bude ukazovat nějakou predikci. 

 



18 

 

Tab. 4: Klasifikační tabulka 

 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 Index_integrace Percentage 

Correct  ,00 1,00 

Step 1 
Index_integrace 

,00 19 28 40,4 

1,00 15 52 77,6 

Overall Percentage   62,3 

a. The cut value is ,500 

 

 

Klasifikační tabulka nám ukazuje, že v 62 % odhadneme dobře, zda respondent bude 

integrován či neintegrován. Můžeme vidět malý vzestup oproti klasifikační tabulce, která 

ukazuje jen konstantu (cca 4%). 

 

Tab. 5: Závislost nezávisle proměnných na proměnné integrace 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 90% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1
a
 

Plat ,864 ,424 4,165 1 ,041 2,373 1,183 4,763 

Frekvence_aj 1,833 ,745 6,058 1 ,014 6,255 1,837 21,297 

Uroven_vzdelani ,834 ,499 2,794 1 ,095 2,303 1,013 5,235 

Delka_pobytu -,718 ,469 2,346 1 ,126 ,488 ,225 1,054 

studiumvIR ,491 ,507 ,939 1 ,332 1,634 ,710 3,760 

Constant -5,861 1,935 9,178 1 ,002 ,003   

a. Variable(s) entered on step 1: plat, frekvence_aj, uroven_vzdelani, Delka_pobytu, studiumvIR. 

 

Díváme se na tabulku, která nezávisle proměnná je pro model statisticky významná. 

Díváme se na signifikanci, dle které je patrné, že statisticky významný vliv na závisle 

proměnnou mají pouze nezávisle proměnné plat a frekvence-aj Tuto skutečnost potvrzuje i 

sloupeček Wald, ve kterém pokud se hodnota přehoupne přes 4, můžeme hovořit o 

statistické významnosti nezávisle proměnné. 
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Tab. 6:Test predikce modelu 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 ,037 1 ,847 

 

Na základě HL Testu predikce modelu vidíme, že signifikance je zde ještě vyšší. Mezi 

pozorovanou a predikovanou hodnotou není statistický rozdíl a proto můžeme model 

použít. 

 

Tab. 7: Klasifikační tabulka po snížení nezávislých proměnných 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 Index_integrace Percentage 

Correct  ,00 1,00 

Step 1 
Index_integrace 

,00 (neintegrace) 27 20 57,4 

1,00 (integrace) 21 46 68,7 

Overall Percentage   64,0 

a. The cut value is ,500 

 

Klasifikační tabulka ukazuje, že celkově v 64% dobře odhadneme, zda respondent bude 

integrován nebo nebude. Celkové procento oproti modelu s konstantou ještě o něco 

vzrostlo. I když dílčí procenta nám říkají, že v případě neintegrace odhadneme dobře 

v 57,4%, v případě integrace v 68,7 %. To není příliš vysoké procento. 

 

Tab. 8: Závislost nezávisle proměnných na integraci 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

plat ,969 ,414 5,476 1 ,019 2,634 1,170 5,929 

Frekvence-aj 1,626 ,723 5,053 1 ,025 5,085 1,231 20,995 

Constant -4,324 1,626 7,076 1 ,008 ,013   

a. Variable(s) entered on step 1: plat, frekvence-aj 

 

Závislost se prokázala i v tomto modelu, kdy jak hodnota Wald (větší než 4), tak 

signifikance ukazuje závislost. Sloupeček B nám říká, o kolik se změní logit, když se daná 

nezávisle proměnná změní o jednotku. Pokud je plusová hodnota platí, že s vzrůstajícím B 
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vzrůstá logit. Sloupeček ExpB ukazuje exponovanou hodnotu regresního koeficientu, 

kterou již lze použít pro interpretaci výsledků. Z našich výsledků vychází, že respondenti 

s platem vyšším než 2000 euro budou mít 2,6 krát vyšší šanci na integraci. Respondenti, 

kteří často užívají angličtinu, budou mít dokonce 5 krát vyšší šanci na úspěšnou integraci. 

Nicméně podíváme-li se na interval spolehlivosti, vidíme, že u obou nezávislých 

proměnných je interval hodně široký, takže přesnost odhadu může být narušena.  
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