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Příloha 1

Návrh  otázek  pro  pedagogy  se  zkušeností  s  vzděláváním  dětí  z  druhé  generace 

ukrajinských migrantů

Jak velké zkušeností s vyučováním žáků cizinců mate?

Má podle vašeho názoru má odlišná kulturní zkušenost,  odlišný etnický původ vliv na 

vzdělávání?

Jak rozumíte termínu sociální znevýhodnění, znevýhodnění z důvodu odlišných kulturních 

podmínek?

Patří  podle  vašeho  názoru  žáci  z  odlišného  kulturního  prostředí  ke  kategorii  sociálně 

znevýhodněných?

Můžete definovat nějaká specifika práce se třídou, ve které jsou děti  s různou kulturní 

zkušeností?

Máte pocit, že žák s odlišnou kulturní zkušeností, jiné (ukrajinské) národnosti pokládá na 

Vás nějaké specifické nároky jako na učitele?

Diskutuje se v pedagogickém kolektivu školy téma vzdělávání těchto žáků?

Je vypracován systém podpory těchto žáků na úrovni školy?

Jak ovlivňuje vztahy ve třídě to, že v ní jsou dětí s různou kulturní zkušeností?

Vnímáte nějaké překážky ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů?

Jaké formy a prostředky podpory v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování využíváte u 

těchto žáků?

Jak vnímáte role rodiny z hlediska podpory ve vzdělávání a sociálního začleňování těchto 

dětí? 

Jakou pomoc, podporu (metodickou a jinou) v oblasti vzdělávání dětí kulturně odlišných 

byste ocenil/a?



Návrh otázek pro mladé lidi z druhé generace ukrajinských migrantů

Jak hodnotíte průběh vzdělávání na základní škole?

Vnímáte, že jste od učitelů dostávali nějakou podporu?

Jakou podporu jste od učitelů v průběhu vzdělávání dostávali  v učení a při  zapojení v 

kolektivu?

Byly nějaké  problémy spojené s  Vaší  kulturní  a  jazykovou identitou,  které  jste  museli 

překonávat (v učení, ve vztazích se spolužáky)?

Jak reagovali vaši učitelé a spolužáci na vaši kulturní odlišnost, vnímali ji nějak? Pokud 

ano při jakých příležitostech?

Jak jste se ve třídním kolektivu cítili? 

Pomáhalo vám něco v zapojení do kolektivu? Co konkrétně?

Jak vám šlo učení prostřednictvím češtiny? 

Pomáhalo vám něco k lepšímu pochopení učiva? Co konkrétně?

Hodnotili vás podle vašeho názoru učitelé stejně jako ostatní žáky?

Uvítali byste v době docházky do základní školy nějakou podporu od učitelů nebo jiných 

pracovníků školy? Pokud ano, jakou?



Návrh otázek pro odborníky v oblasti podpory ve vzdělávání a integraci migrantů

Mohl/a byste mi popsat, co je vaší hlavní pracovní náplní?

Je o služby společnosti/instituce velký zájem? Jaké je povědomí o společnosti/instituci?

Jaké máte zkušenosti v rámci aktivit společnosti/instituce s dětmi/mladými lidmi z druhé 

generace migrantů? Patří k vaší cílové skupině?

Existují podle vašeho názoru specifické potřeby u žáků a mladých lidí z druhé generace 

migrantů (zejména ukrajinských) při vzdělávání a zapojení do třídního kolektivu?

Jaké  prostředky  a  opatření  pro  tyto  žáky  a  mladé  lidi  vnímáte  jako  vhodnou  formu 

podpory?

Existují nějaké překážky v podpoře vzdělávání těchto žáků na úrovni systému a na úrovni 

škol?

Jaké je z vašeho pohledu povědomí pedagogů, případně jiných odborníků o těchto žácích a 

jejich potřebách a přístup k nim?

Jaká doporučení byste měl/a k podpoře úspěšného vzdělávání a socializaci těchto žáků a 

mladých lidí?

Existují nějaké metodické zdroje, které byste školám doporučil/a?



Příloha 2

Ukázka rozhovoru 

Tazatelka:  Tento  rozhovor  si  pořizuji  v  rámci  svojí  diplomové  práce.  Téma  práce  je 

Možnosti  podpory  ve  vzdělávání  žáků  z  druhé  generace  ukrajinských  migrantů.  To 

znamená,  že  jsou  to  děti  narozené  tady,  v  České  republice,  ale  narozené  ukrajinským 

rodičům.  Je  to  úplně  důvěrný  rozhovor,  jména  a  případně  jiné  osobní  údaje  budou 

pozměněny,  protože ten rozhovor pořizuji  s  cílem dalšího zpracování – budu nahrávku 

přepisovat a následně zpracovávat  informace. Takže ta anonymita je garantovaná.

Takže je jasné,  že to bude o škole. A určitě jste těch pár dnů, co jste se o tom 

dozvěděla a dala jste mi souhlas k tomu rozhovoru, přemýšlela a trošku jste zavzpomínala 

na tu školu. 

Respondentka E: To ano. 

Tazatelka: Tak jak hodnotíte průběh vzdělávání na základní škole?

Respondentka E: Když se řekne základní škola, je to pro mě krásné období. Je to už 8 let, 

co jsem vyšla ze základní školy, ale tady  s tím, co se týče toho, že jsem cizinka (tedy teď 

jsem napůl, protože mám české občanství), ale když jsem byla na základní škole, tak jsem 

to občanství neměla. Tak jsem měla občanku, ne občanku, tu jsem ještě neměla, to měla až 

v 15 letech, měla jsem to v pase, a tak to měli všichni učitelé v seznamu a pročítali to 

Kyrylyak a ostatní všechny holky měly příjmení na -ová, Horáková, a tak to mě od nich 

oddalovalo, a mě to i mrzelo, i hodně jsem  jako nebyla za to rada. 

Tazatelka: Takže hodně jste si prožívala to své odlišné příjmení ...

Respondentka E:  A pamatuji si, že vždycky jsem říkala, že až se vdám, tak musím mít 

české příjmení, že musím být Nováková nebo Horáková nebo Nováčková, že nechci nijaké 

jiné příjmení.

Tazatelka: Přetrvává u Vás i doteď tato myšlenka?

Respondentka E: Ne, teď to příjmení už není tak důležité, už jsem zjistila, že to příjmení 

není důležitý. Důležité jsou jiné věci.

Tazatelka: A jak hodnotíte průběh vzdělávání na základní škole?



Respondentka E: Jako jak byli k nám učitelé, nebo celkově?

Tazatelka: No, tak i obecně, můžeme určitě probrat i učitelé i spolužáky.

Respondentka  E:  Teď jsem vzpomněla,  na  prvním stupni  jsme takovou  hodně přísnou 

učitelku, to bylo od první do páté třídy. No, tak takovou hodně přísnou. A pořad “Jana tohle 

a   Jana tohle ”, a měla jsem problém s češtinou. To jsem měla problém. Asi to bylo tím, že 

nemohla jsem přijít za rodičema, a říct: “Opravte mi to” nebo “Pomozte mi napást nějakou 

domácí  práci”,  což byla  z  moje strany nevýhoda,  protože ostatní  moji  spolužáci  domu 

přišli a psali s rodiči nějaký český diktát, a tak. Tak pochopitelně jsem neměla … měla 

jsem trojky z češtiny, protože jsem měla špatnou češtinu. Jako jsem mluvila dobře, všemu 

jsem rozuměla, ale to, že jsem nestihla pochytat ve škole, kde se píše i měkké nebo y tvrdé, 

a doma mi to nikdo ne vysvětlil. Takže v tom to bylo jakoby, co vzpomínám.

Svoji češtinu jsem si dohnala na střední škole. Cela základní škola, i druhý stupeň, čeština 

byla pro mě problém. Nu a na střední škole jsme měli pořad takovou silnou učitelku. Tak 

tam už jsem dohnala tu češtinu. Už mužů říct, že nemám žádný problém s “ičkama”, jako 

Češka každá jiná.

Tazatelka: A chodila jste i do školky?

Respondentka E: Chodila jsem i do školky. A na to vzpomínám dobře.

 Smích 

Já jsem tam měla svoji oblíbenou kamarádku, to jsme si tam pořád hráli. To byla Češka. I  

rodiče se znali, takže my jsme ve školce se hráli, po školce jsme se hráli i s rodičema … 

Na to vzpomínám ráda, to jo.

Tazatelka: Jenom jsem chtěla vědět,  jestli  jste prošla předškolním vzděláváním. Tak se 

vrátíme do té školy. Vzpomínáte si teď, že jste dostávala nějakou podporu od učitelů?

Respondentka E: Jako vůči tomu, že jsem cizinka, nebo?

Tazatelka: Ano, hlavně vůči tomu. Vnímáte, že jste od učitelů dostávali nějakou podporu?

Respondentka E: Myslím si, že ne. Jednou. Co přišla podpora, byla taková rada jako mojí 

učitelky první, jestli nejsem dyslektik, protože... Jako začala, že Jana moc to nepochytává 

tak  jako  ostatní  žáci,  možná  byste  mohli  jít  k  doktorovi,  možná  ona  je  dyslektik. 



Samozřejmě jsme šli k doktorovi, a žádný jako dyslektik jsem nebyla. Takže ta možná 

chtěla nějak poradit jako ukrajinské rodině, ale jinak jako. Nijak mně neodstraňovali. To 

brali jako všechny ostatní.

Tazatelka: Hodnotili vás podle vašeho názoru učitelé stejně jako ostatní žáky?

Respondentka E: Já si myslím, že ano. Nebyla jsem jediná, kdo měl trojku z češtiny. I Češi 

měli trojku z češtiny. I horší, i čtyřku měli.

Tazatelka: Spíše se ptám, jestli učitelé přistupovali v tom hodnocení trošku ...

Respondentka E: Jako se zavřenýma očima?

Tazatelka: Smích. ...ano, tak trochu přivřenýma?

Respondentka  E:  Ne,  ne,  nekoukali  na  to.  Nebrali  ohled  na  to.  Vůbec.  Sežeňte  si 

doučovaní, říkali. Tak jako neumíte vy nebo rodiče si poradit, tak sežeňte doučování. Nu, 

to jsme samozřejmě sehnali doučovaní. Takže jsme se snažili s tou paní na doučování psát 

nějaké diktáty a písemky. Což mi trochu pomohlo, no.

Nu,  dříve nebylo tolik  Ukrajinců,  dříve nebylo tolik.  Teď,  když se podíváte  na 

základní školy, nebo i na střední, v každé třídě budou minimálně dva Ukrajinci. Jako v 

každé třídě bude nějaká Ukrajinka nebo Ukrajinec. Tenkrát jsem byla skoro jediná, nebylo 

nás hodně.  A když jsem byla na druhem stupni,  tak začalo to  období,  že  začali  jezdit 

Ukrajinci. A začali pro něj mít takové kurzy, mimo výuku češtiny...To už začalo být. Ale to 

už na mě bylo pozdě. Jsem už to všechno pochytala do té doby.

Tazatelka: Mohla byste blíže popsat, jak vám šlo učení prostřednictvím češtiny? Pomáhalo 

vám něco k lepšímu pochopení  učiva?

Respondentka E: No, doučování. Museli jsme chodit na doučování, trošku mi to pomohlo. 

My jsme měli na 2. stupni takovou učitelku, která se s námi moc nesnažila, spíše s námi 

jenom mluvila, než učila nás. A nějak jsem tu základní školu prolítla s tou češtinou, a na 

střední škole přišlo takové “bum”. Tam byla taková pořádná učitelka, byla taková hodně 

přísná, a tam … Tam jsem měla teda problém. Tam, první rok na střední škole měla jsem 

opravdu velký problém s češtinou. To mi napsala i pětku, a já jsem myslela, že půjdu pryč 

z té školy. Šla jsem na gymnázium, jako na dobrou školu, na přísnou školu, ale nakonec 

jsem z té češtiny nějak se vyhrabala, dostala. Takže jako to s tou češtinou … Jak jsem to 



prolítla nějak na základní škole, tak mě to na střední škole potkalo.

Tazatelka: Jak reagovali spolužáci na vaši kulturní odlišnost, vnímali ji nějak? Případně při 

jakých příležitostech?

Respondentka E: No, všichni jako mojí spolužáci věděli, že jsem cizinka, nebo Ukrajinka, 

že jsme Ukrajinci. Všichni věděli, ale já jsem byla jako dost v kolektivu. Byli jsme pět jako 

nejlepších kamarádek, a to nikdy mi nic neříkali, nikdy mi nijak něco nevyčítali, nebo byli 

proti mně, to ne. Jediný, co bylo, že já jsem v pase, protože jmenují se Jana, A v latince 

není J ale je Y, takže jsem Yana….

Tazatelka: To znám …

Respondentka E: Takže jsem byla Jana, a v seznamu u učitelů Yana Kyrylyak, a já vždycky 

jsem říkala: “Jana”. A některý učitel to přečte “Yana”, a některý to ví a přečte “Jana”. A je 

tady par  jako kluků,  to si  vždycky dělali  srandu “Y-a-a”,  a  to  mě hodně jako mrzelo, 

nedávala jsem to jako dítě najevo, ale mrzelo mě to, že jsem Jana, tak proč mi říkají Yana.  

Takže si z toho dělali žertíky, tak jestli vůbec děti si uvědomí, že si z toho dělají  … . Takže 

tohle taková historka, že mi: “Yano, Yano”, ale to jako jsem říkala “Ne, ne, já jsem Jana”. 

Ale jinak …

Tazatelka: Jak jste se ve třídním kolektivu cítila?

Respondentka E:  Celkově ve třídě - úplně v pohodě, jako mezi svými.  Žádný problém 

nikdy jsem neměla.

Tazatelka: Mohla byste pojmenovat, co konkrétně Vám pomáhalo v zapojení do kolektivu?

Respondentka E:  Ano, dá se říct, že dobra parta ... A moje nejlepší kamarádka, se kterou 

jsme  se  kamarádili  na  základní  škole,  tak  její  rodiče  rádi  cestovali,  takoví  jako  by 

dobrodružní Češi to byli, a nebyli to, že jako jsou proti cizincům, a oni naopak, oni chtěli s 

námi podívat na Ukrajinu, jak to tam vypadá, na té Ukrajině. Nakonec teda s námi nejeli,  

ale jako už jsme plánovali, že pojedou s námi. 

Takže se mě třeba i děti ptaly, no a jak to tam vypadá na té Ukrajině. A když jsem třeba v 

létě jela na Ukrajinu, my jsme jezdili, jako malá jsem jezdila s rodiči na Ukrajinu, takže se 

ptaly: “A kde jsi byla?” Tak třeba děti i nikde nebyly, třeba byly celé léto tady v parku. A já 

jsem říkala: “Nu, já jsem byla 14 dní na Ukrajině” “A jak to tam vypadá?” Jako že se o to 



zajímaly,  ne  že  by  řekly  něco  špatného  vůči  Ukrajině,  to  ne.  Takže  na  to  tak  jako 

vzpomínám, jako dobrý. Vozila jsem odtud bonbony, že jo. U nás ukrajinské bonbony jsou 

dobré. Tak to věděli, že přijede Jana z Ukrajiny, že budou bonbony čokoládové, tak na to 

vzpomínaly dobře. A učitelkám bonboniéry jsme vozili, tak to se jim také líbilo.

Tazatelka: Takže vy jste je podporovala  bonboniérami. Smích.

Respondentka E: Smích. Jo, jo. Dá se i tak říct.

Tazatelka: Nu a jak jste vy prožívala tu svou odlišnost? Musela jste překonávat ve škole 

nějaké bariéry s tím spojené? 

Respondentka  E:  Jako  dítě  jsem to  neprožívala.  …  Já  hlavně...  já  jsem  ani  neuměla 

ukrajinský jazyk. Já jako dítě jsem vůbec ukrajinsky ani nerozuměla,  ani nemluvila,  já 

jsem byla na českém jazyce. A na mě doma mluvili ukrajinsky, a já jsem úplně, jako něco 

jsem jim rozuměla,  rozuměla jsem jim pak už všechno, ale odpovídala jsem česky.  Že 

nedej Bože, aby máma přišla za mnou do školy, a začala na mě mluvit ukrajinsky. To bych 

se strašně jako styděla, prostě nevím proč, ale chtěla jsem, aby na mě mluvila česky. No, a 

já jsem, když jela na Ukrajinu, ani jsem babičkám nerozuměla. Trvalo mi to čtyři dny, než 

že já něco.... Já, když jsem šla koupit zmrzlinu, tak ani neuměla to říct. Takže neuměla 

jsem ukrajinsky.

A v 15 letech to nějak ve mně …, jsem si začala říkat: no, možná by to nebylo špatný, jako 

naučit  se  zadarmo,  dá  se  říct,  ještě  jeden  jazyk  navíc.  Se  to  ve  mně  nějak  hnulo.  A 

seznámila jsem se s jednou rodinou, která přivezla sem děti z Ukrajiny, a holka byla o dva 

roky starší než já. A začala jsem s ní hodně bavit a ona na mě ukrajinsky a já jsem začala 

pomalu odpovídat ukrajinsky. A za půl roku jsem se naučila ukrajinsky. Nevím, nemůžu to 

sama  posoudit,  ale  ukrajinsky  mluvící  rodilí  mluvčí  mi  říkají,  že  mluvím  normálně 

ukrajinsky.

 Tazatelka:  A když se podíváte teď  zpětně na tu základní školu, tak jakou byste ocenila 

tenkrát podporu od učitelů nebo jiných pracovníků školy?

Respondentka E: Jako třeba s češtinou, nebo?

Tazatelka: Ale i obecně.



Respondentka E: Já myslím, že tenkrát možná ani nebyla bych ráda, protože možná by to 

mi pomohlo, samozřejmě, ale já tenkrát, jak jsem byla mezi Čechami, já jsem se vůbec 

nepovažovala za Ukrajinku. Já jsem doma byla Ukrajinka, ale ve škole mezi dětma já se 

považovala za Češku. Takže možná ani nechtěla bych aby mě učitelé brali zvlášť, a nějak 

mě  podporovali,  že  jsem jiná.  Takže  já  si  myslím,  že  v tu  dobu bych nebyla  ráda  za 

podporu, i když by mi to určitě pomohlo.

Tazatelka: A jaké to bylo – cítit se tak, že doma jsem Ukrajinka, a ve škole jsem Češka? 

Jak jste  to zpracovávala jako dítě? Pomáhalo vám něco v tom?

Respondentka E: Já … Spíš jsem byla Češka, spíš jakoby Češka. Akorát, že doma na mě 

mluvili ukrajinsky. I tak jsem sebe brala jako Češku, ještě jsem i doma říkala: “Ale já jsem 

Češka”, a rodiče, že ne-ne-ne - jseš Ukrajinka, nemůžeš být Češka, když máš ukrajinské 

rodiče. A já jsem si to brala, že jsem Češka a stála jsem za tím. A tak to prostě šlo.

Nu a pak se to ve mně nějak pohnulo. Když jsem začala být starší, začala jsem rozumět. I 

pochopila jsem jejich českou kulturu. A v současné době já si beru od každé kultury něco 

svého  dobrého.  Každá  kultura  má  něco  dobrého  a  něco  špatného,  takže  já  si  beru  to 

nejlepší. A jinak je to ...asi napůl,  hlavně se říká – jakým jazykem člověk přemýšlí, takové 

je národnosti. A je pravda, že já, když sama se sebou, tak přemýšlím česky, ale dá se říct,  

že na 50 % přemýšlím v hlavě ukrajinsky. Takže už asi nebudu jenom Češka, je to nějak 

tak napůl. Ale to se ve mně hnulo teď, když už jsem v dospělostí.

Tazatelka: Takže taková klasická otázka: kdyby se dalo projít základním vzděláváním ještě 

jednou,  tak  z  té  dnešní  pozice,  nechala  byste  všechno,  jak  to  šlo,  nebo  byste  ocenila 

nějakou podporu,  nějaký jiný přístup?

Respondentka E:  Asi bych to nechala tak jak to šlo. Já jsem měla hezké dětství, já jsem 

ráda, že mě nijak neponižovali, jako že jsem Ukrajinka. Teď mně občas mrzí... Teď hodně 

lidi u mě to ani neví, protože já mám české občanství, a jsem už  Kyryljaková, některým to 

jako ani nedojde, že to není české příjmení, a jsem Jana, ne nějaká Olena, nebo tak. Tak 

některým lidem to ani nedojde, tak i mým spolužákům.  Tak teď mě občas mrzí, teď jak je 

taková situace v Čechách, že jsou tady hodně Ukrajinců a dělají práce, které by Češi úplně 

nedělali, tak mě mrzí, že řeknou “No jo, Ukrajinci”. Tak k tomu radši nic neříkám, ale 

občas už nevydržím, a tak jako řeknu ”Když o nich nic nevíte, nemůžete o nich nic říkat”.  

Ale tak to, jako... Mrzí mě to. No ale radši mlčím, a chovám se jako Čéška, no. Ale v srdci  



mi to bolí, že to tak říkají.

Tazatelka: Jestli jsem vám správně porozuměla,  tak byste byla ráda, aby nikdo ve škole 

nevnímal, že jste v něčem odlišná od ostatních?

Respondentka E: Já v tu dobu bych byla ráda, aby mě nevnímali jako jiné národnosti, aby 

mě brali jako všechny ostatní. Je pravda, že by mohli,  i když to známkují jako ostatní, 

mohli by trochu přizavřít oči, že třeba mi doma to nemohl nikdo zkontrolovat. To mohli, 

jako že nemuseli  mi  dat  třeba  za  domácí  úkol...Když jsme měli  nějakou písemku,  tak 

všichni měli  taky trojky,  a když byl  domácí  úkol,  tak Češi samozřejmě měli  jedničku, 

protože máma doma těch pět řádků zkontroluje. Mně to nezkontroluje a jediná mám čtyřku 

nebo trojku. A mně řeknou: “Jak to, že máš trojku? "A co jim na to mám říct? “ No, moje 

máma tomu nerozumí”. Tak tohle děti nepochopí. Tak v tomhle jednom ten učitel jakoby si 

myslím, když dává domácí úkoly, tak vidí, že je to cizinec a zná i ty rodiče, protože chodí 

na ty rodičovské schůzky,  a ví,  že rodiče nepracují  na nijakých vysokých pozicích,  že 

nejsou nějaké manažeři, že nemají tu češtinu tak dokonalou a že umí česky, ale teoreticky a 

psát neumějí až tak dokonale. Tak mohli by trochu přizavřít oči, si myslím. Jinak aby mi ve 

škole říkali, že “ty budeš psát jinak, protože ty jsi Ukrajinka”, nebo “ty budeš mít jiný test” 

- tak to bych asi nechtěla, aby to tak nahlas říkali. 

Tazatelka:  Ano,  rozumím.   Mohla  byste  pojmenovat,  co  byste  ocenila  jako podporu v 

začlenění do třídního kolektivu?

Respondentka E:  No, v tom kolektivu mně to vyhovovalo, jak to bylo, oni mě brali jako 

Češku a mně to tak vyhovovalo. Neodstraňovali mě. To mně tak vyhovovalo.

Tazatelka:  Ještě se zeptám: možná mi uteklo něco, co se tohoto tématu, toho základního 

vzdělávání týká? Možná byste chtěla k tomu něco dodat sama?

Respondentka E: No... Škoda, že jsem se nenaučila dříve ukrajinský jazyk. Že by možná už 

tenkrát...  Ale tenkrát,  to mě nezajímalo, já jsem byla na základní škole,  tak to jsem se 

samozřejmě nezajímala o ukrajinský jazyk. Nevím... nevím, co bych k tomu dodala. Asi 

svoje děti nebudu učit ukrajinsky jazyk. Uvidím, to záleží, jaký bude manžel, jestli bude 

tolerantní, nebo netolerantní, jestli bude Čech nebo bude Ukrajinec. Také záleží na tom. Nu 

a k té základní škole …Na té základní škole, tam, jak říkám, byla jsem Češka, i když 

trošku jsem měla jakoby druhou stránku, že se přepínala, že třeba doma jsme mluvili i 

česky i ukrajinsky, mišmaš, takový guláš jsme z toho měli. Ale jakmile jsem opustila dveře 



domu, tak už jsem se automaticky přepnula na češtinu. Takže jako tak, no. Prostě jsem 

byla, cítila jsem jako Češka, nikdy jsem necítila být Ukrajinka. Až pak, až teď, jak jsem 

dospělá, říkám si – no vlastně jsem Ukrajinka, tak proč to budu zapírat. 

Tazatelka: V tom je důležité, aby člověk byl spokojený sám se sebou...

Respondentka E:  Jsem ráda,  že jsem se naučila ukrajinský jazyk.  To jsem hodně ráda, 

protože tím pádem, jak jsem se naučila  ukrajinský jazyk, tak nebylo pro mě tak těžké 

naučit ukrajinský jazyk, a v současné době mám na škole ruský jazyk, protože abych se 

naučila azbuku psát. A teď umím angličtinu, ruštinu – dva světové jazyky, a plus ještě k 

tomu ukrajinštinu. Takže teď spokojeně do životopisu můžu napsat, že jsem Češka, a mám 

rodiče  z  Ukrajiny a  umím plynule  mluvit  ukrajinsky.  A myslím si,  že  například  v mé 

situaci, kdy Škoda auto bere hodně zaměstnanců z východní Evropy, tak to můžu využít 

své znalosti. Tak za to teď jsem ráda. Vždycky si myslím, že to, co se člověk naučí, že se 

někdy hodí. A to, co člověk má v hlavě, nikdy nikdo mu nevezme. Takže já jsem za to ráda, 

že jsem se to nějak v sobě přehnula, a nebyla jsem za tím, že jsem Češka a hotovo. Že jsem 

si to nějak v té hlavě přendala, a teď nějak jsem napůl.

Tazatelka: Mohla byste popsat nějaké další intenzivní prožitky z  školního období  spojené 

s vaší kulturní odlišností?

No, to vám můžu říct, můžu říct historku ještě ze školky. Protože, jak jsem říkala, 

měla jsem ve školce nejlepší kamarádku, ona byla Češka samozřejmě, a my, když jsme 

sem přijeli s rodičama, tak slavili Vánoce 6. ledna tak jako Ukrajinci. Oni věděli, že jsou 

24.   prosince Vánoce, ale slavili to svoje, i když to necítili to jako doma, jako na Ukrajině,  

ale prostě slavili toho 6. No a když byly Vánoce, byly prázdniny ve škole. Přišli jsme nějak 

4. nebo 2. ledna do školky, má kamarádka se mi chválí, že ona dostala tohle a tohle, a mně 

bylo divné, jak to, že prý byly nějaké Vánoce a já jsem nedostala nic. Přišel Ježíšek, a ke  

mně nepřišel Ježíšek. Já jsem přišla domů a říkám mámě, a proč ke mně nepřišel Ježíšek? 

A oni mně to vysvětlili  tak,  že budou Vánoce i jindy, až za 14 dní,  k nám přijde jiný 

Ježíšek. Takže od té doby moji rodiče začali i 24. prosince mi dávat dárky. Protože už to 

bylo nějak divný, že všechny děti  přišly do školky a chválily se,  a já,  vlastně ke mně 

Ježíšek nepřišel. Takže od té doby jsme začali slavit 24.12 i 6.01, ale  pro mě jsou Vánoce 

24. Já jako ráda poslechnu nějakou ukrajinskou koledu, někam půjdeme třeba na návštěvu, 

půjdu ráda i teď s rodičama někam se podívat. Ale Vánoce jsou pro mě 24. prosince. Ale 6. 



ledna taky slavíme, ale to už jen typickou večeři si dáme, a to je všechno. 

A Velikonoce...  my  jsme  dříve  do  kostela  nijak  moc  ani  nechodili.  Takže  my 

slavili.... jako české Velikonoce ve městě, to jsou – jako volný víkend, nic jiného. Já jako 

malé  dítě  jsem  jezdila  právě  s  kamarádkou  k  její  babičce  na  vesnici,  my  jsme  tam 

koledovali. Takže jsem prožila ty takové typické české Velikonoce. A pak, to už je asi 7 let,  

co jsme chodíme do kostela hodně, to už jsem poznala, jaké jsou ukrajinské Velikonoce. A 

je  to  můj  nejoblíbenější  svátek,  hned  po  Vánocích  –  Pascha,  naše  ukrajinská  Pascha. 

Strašně se mi to líbí …  Taková ta tradice …. No, ale je to o něčem jiném.

 Tazatelka: Tak já vlastně k tomu už nemam otázky, tak jestli něco od Vás?

Respondentka E: Doufám, že jsem Vám pomohla.

Tazatelka: Ano. Šlo nám to dobře. Bylo to zajímavé. Nechcete k tomu nic dodat?

Respondentka E: Asi ne.

Tazatelka: Moc děkuji za ochotu.

Respondentka E: Rádo se stalo.


