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Anotace 

Tématem předložené disertační práce je problematika postavení a 

integrace etnických minorit v rámci České republiky s důrazem na 

multikulturní výchovu a roli školy v tomto procesu. 

Teoretická část je postavena na vymezení základních pojmů, které mají 

vazbu k problematice multikulturality. Dále je prezentován legislativní rámec 

koncepce integrace cizinců v ČR, včetně systému péče o nezletilé cizince bez 

doprovodu. Pozornost je rovněž věnována otázkám akulturace a adaptace 

imigrantů a multikulturním specifikům vybraných etnických minorit, které 

jsou podrobněji charakterizovány. Jedná se o imigranty z Vietnamu, Ukrajiny 

a z Blízkého a Středního východu. Komparace specifik vychází z nástinu 

rodinných zvyků, kulturních tradic a hodnot jednotlivých minorit. Pro 

kompletaci dané problematiky je v práci uvedena také základní charakteristika 

významných náboženských směrů - křesťanství (katolictví, protestantismu, 

pravoslaví), islámu, judaismu a dalších. 

V rámci konkretizace a operativního vyjádření postavení žáků etnických 

minorit v české škole v holistickém významu j e v textu pracováno s výrazem 

sociální opora. Součástí je definování a diagnostika sociální opory. V 

uvedeném směru je koncipována i empirická část. Realizovaný výzkum se 

zaměřuje na analýzu sociální opory u vybraných etnických minorit ve školním 

prostředí a na zkoumání školního a třídního klimatu v kontextu přítomnosti 

dětí cizinců. Získané výstupy rozšiřují pohled na postavení dětí imigrantů v 

našem školském systému a naznačují možná řešení. 

V závěru práce jsou prezentovány principy a zásady multikulturní 

výchovy, jejichž respektování podmiňuje její efektivitu. 



Annotation 

The topic of the submitted dissertation thesis is the problamatic of position 

and integration ethnic minorities in Czech Republic with emphasis on 

multicultural education and on the part of a school in this procedure. 

The theoretical part is standing on a delimitation of the fundamental 

concepts, which are related to a problamatic of a multiculture. There is presented 

a legislative scope of a conception of the integration of foreigners in Czech 

Republic, including a system of a care of under age foreigners without any escort. 

An attention is paid to questions of aculturation and adaptation of immigrants 

and multicultural specification selected ethnic minorities, which are characterized 

in details. These are immigrants from Vietnam, Ukraine, the Near East and the 

Middle East. A comparation of the specification comes out from outlines family 

customs, cultural traditions and significances of particular minorities. For a 

comletion of this problematic there are an essential characteristics of significant 

religions- Christianity (Catholicism, Protestantism, Orthodoxism), Islam, Judaism 

and some other ones. 

In a scope of cocretization and operative formulation of the position of pupils 

these ethnic minorities in czech schools in holistic signification, in the text there 

is used a phrase a social steady, which is defined and the diagnostics of the 

social steady is mentioned. The empirical part is conceived in the same way. The 

realized research targets the analysis of social steady of selected ethnic minorities 

at school environment and investigation of the school and class climate in the 

context of inherency of foreigners' children. These aquired outgoings splay out 

the view of position of immigrants'children in our school system and indicates 

possible solutions. At the end of the dissertation thesis there are presented 

principles and canons of multicultural education, their respecting implicates its 

efficiency. 
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Motto 

„ Chce-li někdo porozumět chování a jednání konkrétního člověka, měl by mít 

alespoň obecné povědomí o jeho původním přírodním a společenském 

prostředí. Práce pedagoga vyžaduje jeho schopnost poznat osobnost, rodinné 

zázemí a životní prostředí dítěte tak, aby získal představu o možnostech rozvoje 

dítěte a vzájemné spolupráce. Podmínkou takového poznání je při práci s dětmi 

příslušníků „ cizích " národností často překonání složitějších komunikačních 

bariér mezi ním a žákem, vycházejících z odlišnosti jejich navzájem vzdálených 

kultur ". (Kocourek, 2002) 

1 Úvod 

1. 1 Vymezení problematiky a motivy vzniku práce 

v 

Česká republika prošla během několika posledních let mnohými změnami 

a v současné době ji můžeme chápat jako multikulturní společnost. Jednotlivci i 

skupiny lidí zde uplatňují různé životní strategie, mívají rozličné stupnice 

hodnot a rozmanité víry. 
v 

Česká republika je demokratickým právním státem založeným na tzv. 

občanském principu, tedy na rovnosti všech lidí bez ohledu na etnickou, 

rasovou, jazykovou, národnostní a náboženskou příslušnost. V Ústavě České 

republiky je zakotvena zásada ochrany menšin a jejich legitimních zájmů. 

Vedle řady dalších profesí i pedagogičtí pracovníci musí být připraveni na 

práci s dětmi pocházejícími z jiného sociokulturního prostředí. 

Z pedagogického pohledu vznikají v dané souvislosti problémy 

několikerého typu. Především je to rozdíl, který se netýká jen přistěhovalců: 

rozdíl mezi hodnotami preferovanými doma v rodině, hodnotami preferovanými 
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učiteli a spolužáky ve škole a konečně hodnotami preferovanými v běžném 

životě a ve sdělovacích prostředcích. Dále je to specifický rozdíl mezi 

výchovnými tradicemi kultury, z níž rodina pochází a výchovnými tradicemi 

majoritní společnosti. Připomeňme třeba rozdíl v tom, co se pokládá za běžné 

výchovné postupy, co za odměnu a co za přiměřený trest. 

1. 2 Strukturované cíle práce 

Cíle v oblasti pedagogické a sociální teorie: 

a) přispět k utřídění a prohloubení obecných poznatků o imigraci 

národnostních a etnických skupin, 

b) zaměřit pozornost na problematiku adaptace a akulturace v podmínkách 

EU a specificky také v České republice, 

c) pojednat o zvláštnostech adaptace dětí a mladistvých v novém prostředí, 

d) konkretizovat toto téma na školní edukaci, 

Cíle v oblasti pedagogické a sociální praxe: 

e) uskutečnit výzkumné šetření na zvolených školách mezi mladistvými 

respondenty, pocházejícími z různých etnik a národností, 

f) sledovat hlavní proměnné: míru sociální opory a klima tříd a škol ve 

vztahu ke kvalitě života respondentů, 

g) zodpovědět konkrétní výzkumné otázky a výsledky dílčím i obecnějším 

způsobem interpretovat, 

h) navrhnout některá doporučení pro interakci školy a dětí z různého socio 

kulturního podmínek 
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1. 3 Základní a specifická terminologie 

Animozita - je pocit nedůvěry, opovržení či nepřátelství vůči jinému národu, 

zemi, etniku, založený na přesvědčení, že jiný národ či etnikum poškodilo 

v minulosti či poškozuje v současnosti vlastní národ nebo etnikum. 
v 
Clení se na čtyři kategorie: 

Situační animozita - je pocit nepřátelství vůči jiné zemi/národu v důsledku 

určitého jednorázového zásahu (politického, ekonomického, vojenského) jiné 

země, který je vnímán jako negativní vůči vlastní zemi. 

Trvalá animozita - je výrazem antagonistických pocitů, které se nahromadily 

během let v důsledku historických událostí mezi národy či etniky. 

Osobní animozita - může se jednat o situační i trvalou, vztahuje se ke 

zkušenostem jednotlivce. 

Národní animozita - odráží negativní pocity celé velké skupiny lidí (národa, 

populace dané země) vůči jinému národu či zemi. (Průcha, 2004) 

Akulturace - je sociální proces, v němž dochází ke kulturním změnám trvalým 

stykem dvou nebo více kultur. Akulturace zahrnuje jak přebírání jedněch prvků 

z jiné kultury, tak vylučování jiných nebo jejich přetváření. (Brouček et al., 

1991) 

Antisemitismus - zločinná ideologie hlásající nenávist k Židům. Má většinou 

iracionální charakter nenávisti průměrných a deklasovaných vůči komunitě, 

která se odlišuje od ostatní společnosti a na niž se svaluje odpovědnost za 

problémy, jimiž společnost trpí. Počátky sahají až do středověku, kdy byli Židé 

obviňováni z ukřižování Ježíše Krista, označováni za původce morových 

epidemií a stali se oběťmi četných pogromů. V 19. století vznikl novodobý 

antisemitismus, založený na protivědeckých rasistických teoriích, které 

rozlišovaly mezi tzv. árijskou a semitskou rasou. Antisemitismus vyvrcholil 
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v nacistické genocidě. Pod rouškou antisionismu byl šířen také v bývalém 

SSSR. (Diderot, 1999) 

Apartheid - ideologie odděleného vývoje rasových skupin, v praxi přecházející 

do politiky rasové segregace a diskriminace, sledující cíle vytvořit a upevnit 

nadvládu jedné rasové skupiny nad jinou. Apartheid obvykle zahrnuje 

zákonodárná a jiná opatření, jejichž smyslem je zabránit rasové skupině nebo 

skupinám v účasti na politickém, hospodářském, sociálním a kulturním životě 

země. Příslušníkům takových skupin jsou odpírána základní lidská práva a 

občanské svobody. Po 2. světové válce byl systém apartheidu uplatňován 

především v Jihoafrické republice. Od roku 1973 je Mezinárodní úmluvou o 

potlačení a trestání zločinu apartheidu prohlášen za zločin proti lidskosti. 

(Diderot, 1999) 

Asimilace - ze sociologického hlediska se jedná o společenský proces úplného 

přizpůsobení, kdy sociální partner opouští všechny své dosavadní hodnoty a 

vzory, přijímá nové v celém jejich rozsahu a plně se s nimi identifikuje; 

asimilace vede k homogenizaci společenského prostředí. Sociální antropologie 

chápe asimilaci jako proces včleňování jednoho etnika (kultury) do druhého; 

jedna skupina (na rozdíl od adaptace) zcela ztrácí své určující identifikační 

charakteristiky, zaniká a její členové se stávají členy přijímající skupiny. 

Psychologie vnímá asimilaci jako adaptaci, čili jako proces přizpůsobování 

psychických funkcí a chování jedince životním podmínkám v určitém měnícím 

se prostředí. (Diderot, 1999) 

Asimilace je jednou z forem kulturního kontaktu (ve společenských vědách je 

tímto pojmem míněn kontakt mezi kulturami, který vede ke změnám v 

jednotlivých kulturních systémech); je to proces, při kterém jsou jedinci nebo 

skupiny odlišné kulturní příslušnosti absorbováni kulturou dominantní 

společnosti. Dalšími formami kulturního kontaktu pak je akulturace (proces 
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kulturní změny) vycházející z pronikání jedné kulturní skupiny do kulturního 

systému skupiny jiné; je spojena s řízenou nebo neřízenou adaptací jedné z 

kultur na druhou) a amalgamace (syntetizace prvků jednotlivých kultur do 

nového kulturního celku). Asimilacionismus pak lze označit za požadavek na 

přizpůsobení kulturních vzorců minoritních skupin vzorcům kultury majoritní. 

Tato snaha neuznává diverzitu a sociokulturní rozmanitost jako pozitivní 

společenský jev, staví se proti projevům menšinových kultur a je prostředkem 

nedobrovolné asimilace, (www.varianty.cz) 

Azyl - z obecného pohledu jde o útočiště, útulek. Z hlediska mezinárodního 

práva se jedná o ochranný pobyt, který stát poskytuje příslušníku jiného státu 

nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním, 

zpravidla z politických důvodů. Obvykle se neposkytuje osobám stíhaným 

podle trestního práva (kriminálním zločincům). Nelze jej považovat za 

vměšování do vnitřních záležitostí státu. (Diderot, 1999) 

Azylant - je člověk, který se uchází o (politický) azyl. 

Cizinec (cizí státní příslušník) - podle zákona č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců 

na území ČR, ve znění pozdějších předpisů je cizincem každý, kdo podle 

zákonů České republiky není jejím občanem. 

Degradace - obecně se jedná o snížení úrovně, pokles, úpadek. Ze 

sociologického hlediska je sociální degradace snížení uplatnění nebo úrovně 

jedince i společenské skupiny v rámci sociálního zařazení. (Diderot, 1999) 

V sociální komunikaci je tímto termínem (degradace osobnosti) označován typ 

devalvačního chování, tj. ponižování, zesměšňování, zlehčování výkonu 

druhého člověka apod. 
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Diskriminace - nerovné a tím nespravedlivé zacházení s částí obyvatelstva na 

základě rasové, kulturní a náboženské odlišnosti, popř. odlišnosti pohlaví apod. 

Spočívá v záměrném znevýhodnění vytvářením nerovných hospodářských, 

politických nebo právních podmínek. Bývá provázena předsudky, zvyky a 

někdy i ustanovena zákony - norimberské zákony v roce 1935 v Německu, 

apartheid v Jihoafrické republice atd. Může vést k sociální degradaci, 

k segregaci nebo dokonce ke genocidě. (Diderot, 1999) 

Emigrace - dobrovolné nebo nucené vystěhování do cizí země, převážně 

z politických důvodů. (Diderot, 1999) 

Emigrant - vystěhovalec, vyhnanec. Na rozdíl od exulanta (vyhoštěnec 

z vlasti, vyhnanec) je většinou vnímán jako ten, kdo odešel zvláštní vůle. 

(Diderot, 1999) 

Enkulturace - proces, během něhož si člověk osvojuje kulturu dané 

společnosti. (Diderot, 1999) Formální i neformální přejímání kulturních norem 

a zkušeností jedincem v průběhu jeho ontogeneze. (Hartl a Hartlová, 2000) 

Enkulturace (v sociologii označovaná též jako socializace) je proces, jímž si 

člověk coby člen určité společnosti osvojuje kulturu této společnosti. Pod pojem 

enkulturace tedy můžeme zahrnout všechny projevy naučeného chování, 

získávání znalostí, dovedností a postojů, jimiž člověk nabývá kompetence v 

kultuře dané společnosti. Pojem enkulturace tak odkazuje k pojetí kultury jako 

specificky lidské sféry, která je negenetická (není obsažena v genové výbavě) a 

získává se učením. Bez enkulturace by se tedy lidský subjekt nestal člověkem v 

úzkém smyslu, neboť s kulturou se nerodíme, ale musíme se jí teprve učit. Ve 

stejné perspektivě pak pojem enkulturace souvisí s koncepcí kulturního 

relativismu. Ta vysvětluje odlišnosti a rozdíly mezi kulturami právě poukazem 

na skutečnost, že kultuře se učíme a že jednotlivé rozdíly vyplývají z odlišné 
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výchovy. V tomto smyslu je enkulturace v opozici vůči evolucionismu, jehož 

základní tezí je psychická jednota lidstva, tedy představa, že všichni obyvatelé 

planety jsou podílníky jediné kultury a odlišnosti jsou způsobeny dosažením 

nestejných úrovní univerzálního vývoje, které má ve všech částech planety 

totožná stadia. Během procesu enkulturace člověk jednotlivé prvky kultury 

internalizuje (přijímá za své) a výchovou je pak předává následujícím 

generacím. V tomto procesu se tedy skrývá možné riziko etnocentrismu -

přirozené a univerzální představy, že hodnoty (kategorie, normy, regulativy, 

postupy...) naší kultury jsou obecně nejvhodnější a nejlepší, a to pro všechny 

ostatní kultury obecně, (www.varianty.cz) 

Enviromentální uprchlíci - lidé, kteří byli donuceni dočasně nebo trvale 

opustit svoje původní bydliště v důsledku významného narušení životního 

prostředí, které ohrožovalo jejich existenci nebo vážně ovlivnilo kvalitu jejich 

života. Pojem neodpovídá mezinárodním konvencím a vzhledem ke složitosti 

problému neexistují ani statistiky, které by dokumentovaly jeho skutečný 

rozsah. Odhady počtu tohoto typu uprchlíků se pohybují mezi 10 až 25 miliony 

osob. Mezinárodní organizace označují právě tento typ uprchlictví za jedno z 

nejvážnějších migračních rizik pro budoucnost světa, (www.varianty.cz) 

Etnicita - z etnografického hlediska jedna ze základních charakteristik člověka 

jako společenství a kultura bytosti; komplexní a dynamický znakový systém 

vzájemně a trvale se ovlivňujících prvků, které vznikají, reprodukují se a 

zanikají v kultuře a ve společnosti. Jejími součástmi jsou zpravidla jazyk, 

teritorium, hodnotový systém, některé kulturní prvky. Politologie a publicistika 

považují etnicitu za synonymum pro etnickou či národnostní příslušnost. 

(Diderot, 1999) 

Etnicita je vzájemně provázaný systém kulturních (materiálních a duchovních), 

rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o 
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společném původu působících v interakci a formujících etnické vědomí člověka 

a jeho etnickou identitu. (Velký sociologický slovník, 1996) 

Etnická příslušnost - je sounáležitost jednotlivce s etnickým společenstvím na 

základě objektivních a subjektivních komponentů jeho etnicity. (Velký 

sociologický slovník, 1996) 

Etnické vědomí - je vědomí sounáležitosti s určitou etnickou skupinou na 

základě společně sdílených objektivních komponentů etnicity nebo rodového 

původu. Jako forma společenského vědomí je souhrnem názorů na původ, 

etnický prostor (vlast), historické osudy, postavení, úlohu a povahu vlastního 

etnika a na jeho místo mezi ostatními etniky. (Brouček et al., 1991) 

Pojem etnické vědomí je v tomto smyslu v podstatě shodný s pojmem etnická 

identita. (Průcha, 2004) 

Etnikum (etnická skupina, menšina, minorita) - skupina lidí, kteří mají • • • • v 

stejnou etnicitu a etnickou (národní) příslušnost. Pojem širší než národ. Část 

populace vyznačující se společným rasovým a národnostním původem a 

náboženskými a kulturními zvyklostmi. Etnické skupiny se často koncentrují do 

určitých území, někdy dochází až k segregaci. (Diderot, 1999) 

Etnikum je společenství lidí, kteří mají společný rasový původ, obvykle 

společný jazyk a sdílejí společnou kulturu. (Velký sociologický slovník, 1996) 

Pojem etnikum se užívá k členění lidstva na skupiny pomocí kulturně 

vyjádřených totožností a odlišností jejích členů. „Etnikum" či etnická skupina 

od 70. let 20. st. nahrazuje termín „kmen". Etnicitu lze určovat podle zjevných 

komponentů (jazyk, rasa, kultura, soc. struktura) a komponentů subjektivních 

(etnická identita). Při studiu etnicity se lze zaměřit buď na kulturní obsah 

etnické skupiny, nebo na vzájemné vztahy mezi etniky. Způsob, jakým se 

etnikum odlišuje, závisí spíše na konkrétním kontextu než na obecné definici. 
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Etnikum tedy není jednotkou reálnou, ale jednotkou pomyslnou a 

konstruovanou. Na základě tzv. etnicity se členové etnické skupiny buď sami 

vědomě odlišují od členů jiných etnických skupin, nebo jsou jako odlišní 

identifikováni. Důležitým prvkem je symbolicky vyjádřená sounáležitost a 

odlišnost („my - oni"). Etnikum užívá určitého jména a je určitým jménem 

označováno (např. Inuité jsou nazýváni Eskymáky). Odlišnost skupin je v jejich 

vzájemném kontaktu utvářena, udržována a komunikována. Etnikum si 

zachovává svou kontinuitu i přes významné změny jednotlivých kulturních 

prvků jako je jazyk, zvyky, způsoby obživy etc. Historicky dochází k procesu 

vydělování etnických skupin (etnogenezi), nebo naopak k jejich asimilaci v 

důsledku vzájemných a trvalých kulturních kontaktů odlišných etnických 

skupin. V moderní společnosti vyvolává tyto procesy především industrializace, 

urbanizace a migrace. Národ je pojem pro jiný, avšak příbuzný druh kolektivní 

identity, protože i příslušníci národa jsou nositeli určité etnicity. Národní stát je 

do značné míry mocenským monopolem dominantní skupiny definované jako 

národ. Problémem se pak stává vztah mezi etnickými skupinami a státem, který 

může být symbiotický, ale i konfliktní. Členové etnických skupin mohou být na 

základě etnické příslušnosti vylučováni z okolní společnosti. Jsou tak 

nedobrovolně omezováni a znevýhodněni v dělbě práce, přístupu ke vzdělání, 

moci a bohatství oproti dominantnímu etniku/národu, (www.varianty.cz) 

Etnocentrismus - hodnocení kulturních, společenských a životních jevů 

z hlediska hodnot a tradic vlastní skupiny (národa). Ty jsou považovány za 

nejvyšší, nejlepší a za měřítko všech ostatních. Termín poprvé použil americký 

sociolog W. G. Sumner (1840- 1910). (Diderot, 1999) 

Pojem etnocentrismus představuje tendenci posuzovat odlišné kultury, jejich 

zvyky, tradice a hodnoty z perspektivy kultury vlastní. Jinými slovy řečeno, 

nositelé všech kultur jsou přesvědčeni, že jedině normy, obyčeje a pravidla 

jejich kultury jsou správné, platné a pravdivé. Taková perspektiva je však k 
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nositelům odlišných kultur výrazně netolerantní, neboť jiné kultury jsou 

posuzovány podle kritérií, která jim nejsou vlastní, a proto jim většinou 

nevyhovují. Navíc je takový pohled na jiné kultury hodnotově zatížený, takže 

ostatní kultury nejsou chápány pouze jako jiné, ale rovnou jako horší než 

kultura vlastní. Tato tendence je vlastní všem kulturám, je to kulturní 

univerzálie. Společenské vědy staví proti etnocentrismu kulturní relativismus, 

ten je však bohužel pouze prosazovanou tendencí, nikoliv principem, který by 

byl společnostem vlastní. Etnocentrismus je sice mechanismem, který 

podporuje integritu skupiny, resp. kultury, podporuje identifikaci jedince s 

hodnotami a normami skupiny, jíž je členem, a usnadňuje proces enkulturace 

(osvojování si standardů, hodnot a tradic vlastní kultury), zároveň však výrazně 

znesnadňuje kontakt s nositeli kultur jiných, vůči nimž je netolerantní a v 

mnoha ohledech až agresivní (etnocentrismus je v tomto smyslu základní 

složkou všech forem nacionalismu či rasismu), (www.varianty.cz) 

Etnogeneze - nepřetržitý proces vznikání a zanikání etnik a formování jejich 

etnických a kulturních charakteristik. Proces formování sociopolitické 

organizace etnik (vznik kmenů, národů). Konečným článkem vývoje je moderní 

národ. Počátky procesu etnogeneze nelze spolehlivě stanovit (snad od doby 

paleolitu). (Diderot, 1999) 

Etnokracie - ideový směr zdůrazňující etnické prvky národa, národnosti na 

úkor ostatních; režim založený na tomto ideovém směru. (Diderot, 1999) 

Etnopsychologie - je odvětví sociální psychologie zkoumající ty její 

zvláštnosti, které jsou způsobovány etnickou příslušností konkrétní společenské 

skupiny. Vychází se z toho, že každá rasa, národ, národnost má řadu 

psychologických charakteristik specifických právě pro určitou skupinu, ale 

nikoliv pro jiné skupiny. Rozdílné geografické, ekonomické a historické 

podmínky vedly ke vzniku těchto charakteristik. (Průcha, 2004) 
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Fyzická antropologie - též nazývána biologií člověka. Věda studující 

biologické vlastnosti lidí (tělesné rozměry a ostatní fyzické rysy člověka) a 

příbuzných primátů v přírodním a sociálním kontextu. Fyzická antropologie má 

řadu podoborů, například paleoantropologii (zkoumá fosilní pozůstatky předků 

člověka, zákonitosti evoluce), etnickou antropologii (studium lidských ras, 

klasifikace antropologických typů), gerontologii (zabývá se problematikou 

stáří), sportovní antropologii atp. (www.varianty.cz) 

Genocida - vyhlazování (vyvražďování) skupin obyvatelstva z národnostních, 

rasových, politických nebo náboženských důvodů. Jeden z nejtěžších zločinů 

proti lidskosti. Největšího rozsahu dosáhla za 2. světové války v zemích 

obsazených nacisty; vykonávána též v bývalém SSSR. V roce 1948 byly přijata 

konvence OSN O předcházení zločinu genocidy a potrestání za něj. (Diderot, 

1999) 

Historické stereotypy - jsou specifickou formou percepce světa a lidí 

v minulosti, tvoří určitý most mezi dějinami mentalit, politickými dějinami a 

dějinami interkulturních kontaktů. Jsou součástí interdisciplinárního kulturně-

historického bádání. (Průcha, 2004) 

Identita - pojem je používán ve dvou základních významech: jako identita 

osobní nebo skupinová: 

a) identita osobní zahrnuje jak sebepochopení, tak i způsob, jímž jsme chápáni 

druhými. Identita jedince se utváří v průběhu jeho života na základě kategorií 

věku, pohlaví, společenského postavení. Během času je identita jedince 

utvářena na základě rozmanitých společenských rolí, které vyplývají ze situací, 

v nichž se daný jedinec nachází (studentka, kamarádka, spolucestující, učitelka, 

manželka, matka etc.). Identita jedince je souborem všech jeho rolí a je také 

určována jeho příslušnostmi k různým skupinám. 
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b) identita skupinová je klíčem k dělení jedinců do skupin. Ve společnosti 

dochází k spontánnímu utváření (konstruování) skupin. Členy vlastní skupiny 

poznáváme na základě určitého společného rysu (např. jazyk, životní styl, 

oblečení, účesy) v opozici ke členům skupin odlišných. Identita připsaná 

druhými - na základě určitých znaků či kritérií členství - může být v rozporu s 

identitou pociťovanou. Sociální skupiny vznikají na různých principech 

(generačním, profesním, náboženském, místním, politickém, etnickém, rasovém 

apod.). Jedinec je vždy příslušníkem několika takových skupin. Jeho skupinová 

identita je plurální. V různých situacích získává příslušnost jedince ke skupině 

různý stupeň důležitosti. Členství ve skupině představuje celý komplex vztahů k 

ostatním skupinám a jejím členům. Specifickým příkladem skupinové identity 

je identita etnická (národní). Etnická identita je dána členstvím jedince v 

kulturně vymezené skupině. Etnická identita je v některých případech 

konfliktně chápána jako jediné vymezení (zde hovoříme o identitě binární: my 

versus oni; např. národ versus etnikum). Členové etnických skupin jsou na 

základě této příslušnosti vylučováni ze skupin ostatních, (www.varianty.cz) 

Imigrace - přistěhování, přistěhovalectví; změna místa pobytu (stěhování) 

směrem do cizí země. (Diderot, 1999) 

Imigrant - přistěhovalec, člověk, který se přistěhoval z jiného státu, země, 

národa. 

Integrace - obecně: ucelení, sjednocení; plnohodnotné soužití zdravých a 

handicapovaných jedinců, jež umožňuje respektování individuálních potřeb 

každého z nich v různých oblastech života (vzdělání, zaměstnání, volný čas 

apod.). (Diderot, 1999) 

Z pohledu multikulturní výchovy: Integrace je takový způsob adaptace, kdy 

imigranti uznávají, že kontakt s kulturou hostitelské země je pro ně důležitý, 

avšak současně si chtějí udržet i svou vlastní kulturu. (Průcha, 2001) 

21 

http://www.varianty.cz


Interkulturní (transkulturní, mezikulturní) komunikace 

- vychází z interkulturní psychologie, popisuje a srovnává vzorce chování, 

verbální i neverbální projevy v procesu komunikace v závislosti na kulturních 

faktorech založených na odlišnostech etnik, národů, rasových a náboženských 

skupin. 

Interkulturní (transkulturní, mezikulturní) psychologie 

- popisuje a srovnává vlastnosti a procesy lidské psychiky v závislosti na 

kulturních faktorech založených v odlišnostech etnik, národů, rasových a 

náboženských či jazykových skupin. Psychologické zkoumání kulturních 

faktorů se zaměřuje na variabilitu vyskytující se mezi těmito společenstvími, jež 

se projevuje v rozdílech v kognitivních procesech (myšlení, poznávání světa), 

v interpersonálním chování a komunikaci lidí, v hodnotových orientacích, 

v postojích, předsudcích, ve výchovných stylech rodin a škol aj. Cílem 

zkoumání je jednak identifikovat a popsat existující interkulturní jevy a procesy 

a začlenit je do souhrnné explanace lidských skupin a jejich chování (cíl 

vědecký), jednak vytvářet podklady pro aplikace výzkumných nálezů a 

teoretických explanací ve sférách společenské činnosti (cíl praktický). (Průcha, 

2004) 

Interkulturní (transkulturní, mezikulturní) výchova 

- zabývá se variantami pedagogického působení a přístupu k dětem i dospělým 

se zřetelem na sociokulturní, biologické, ekologické (vlivy životního prostředí), 

rasové a náboženské odlišnosti. 

Intrakulturní komunikace - vychází z intrakulturní psychologie, popisuje a 

srovnává vzorce chování, verbální i neverbální projevy v procesu komunikace v 
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závislosti na změnách probíhajících uvnitř dané kultury, které mohou být 

ovlivněny např. jinými kulturami, majoritní společností apod. 

Intrakulturní psychologie - popisuje a srovnává vlastnosti a procesy lidské 

psychiky v závislosti na změnách probíhajících uvnitř dané kultury, které 

mohou být ovlivněny např. jinými kulturami, majoritní společností apod. 

Psychologické zkoumání kulturních faktorů se zaměřuje na variabilitu 

vyskytující se uvnitř těchto společenství, jež se projevuje zejména 

v interpersonálním chování a komunikaci lidí, v hodnotových orientacích, 

v postojích, předsudcích, ve vlivu na výchovné styly rodin aj. 

Kontrakultura - pojem je odvozen z latinského contra - proti, mimo. Termín 

kontrakultura byl použit už v roce 1951 T. Parsonsem, jako kategorie M. 

Yingerem v roce 1960. Kontrakultura je s ohledem na masovost a komplexní 

charakter považována za významný fenomén druhé poloviny 20. století. 

Kontrakultura je vymezována jako kontrastní, opoziční typ kultury, respektive 

subkultury vůči oficiálnímu typu kultury majoritní. Pro kontrakultury je 

charakteristické, že ostře kontrastují s analogickými normami a hodnotami 

dominantní kultury; nejde tedy o pouhou odlišnost, ale o radikální odmítání, o 

vědomou kontradikci. U protestních kontrakultur je typický politický 

extremismus až fanatismus, konfrontující obecně přijímané normy a ideje, 

uchylující se ve své krajní poloze až k násilným metodám boje. Ze 

sociologického a kulturologického hlediska se rozlišují dva druhy kontrakultur. 

První vyrůstá ze společenského okraje mezi sociálně deklasovanými 

narkomany, bezdomovci a kriminálními gangy. Druhý je spjat s protestním 

hnutím mládeže reagujícím na sociálně politické klima společnosti, na možnosti 

sebeuplatnění v prostředí tržního hospodářství, na obtížnost politické 

participace (nikoliv ve smyslu boje o moc) či na diskriminační charakter 

některých zákonů a politických stran nebo oficiální kultury, (www.varianty.cz) 
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Kultura - je souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace 

k vnějšímu prostředí. Představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který 

je fixovaný sociokulturními stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního 

dědictví. Kultura vystupuje v podobě výtvorů lidské práce, sociokulturních 

regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), idejí (kognitivních systémů) a 

institucí organizujících lidské chování. (Velký sociologický slovník, 1996) 

Z lat. colere - vzdělávat, pěstovat; původně ve smyslu zemědělském ve vazbě 

na obdělávání půdy (agri cultura). Do nové perspektivy termín kultura uvedl 

Marcus Tullius Cicero, když ve svých Tuskulských hovorech v 1. stol. př. n. 1. 

označil filozofii za „kulturu ducha"; odtud pak jeho následné užívání jako 

pojmu vymezujícího oblast lidského vzdělávání, tedy pojmu s výraznou 

hodnotící funkcí. V této poloze zůstává po celý středověk, novověk a kromě 

odborných kruhů až do současnosti. Tato koncepce kultury jako sféry 

pozitivních hodnot přispívajících ke kultivaci člověka a rozvoji společnosti je 

označována jako axiologická (hodnotící). 

Odlišná dimenze pojmu kultura, která později vyústila do moderního pojetí 

antropologického, se začala ustavovat na konci 18. století. Tuto koncepci 

anticipoval jako jeden z prvních Gustav Fridrich Klemm (1802 - 1852) ve 

svých Všeobecných kulturních dějinách lidstva. Konečný zvrat pak znamenalo 

vydání knihy Primitivní kultura (1. vyd. 1871) Edwarda Burnetta Taylora, ve 

které se objevuje první moderní antropologická definice pojmu kultura. 

Zároveň s ustavením pojmu se konstituoval i nový vědecký obor kulturní 

antropologie, jehož centrálním zájmem je právě tematizace kultury. I přes 

různost škol a směrů panuje jistá základní shoda v rozumění kultuře jako 

specificky lidské sféře reality resp. jako rodovému atributu lidstva, kterým se 

rod homo odlišuje od ostatních bytostí. Antropologické pojetí kultury je 

nehodnotící a v tomto smyslu jsou její součástí všechny nadbiologické 
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mechanismy a prostředky, kterými se společnosti adaptují na vnější, přírodní 

prostředí. Kultura je tedy extrasomatická, negenetická a je možno se jí učit. V 

užším smyslu se jedná o soubor artefaktů, regulativů, norem, idejí a vzorců 

chování sdílených členy určité společnosti. Jednotlivé prvky kultury jsou 

uspořádány do unikátních konfigurací, tvořících vnitřně integrované, relativně 

autonomní systémy, označované jako kulturní vzory, které jsou důvodem 

odlišnosti jednotlivých kultur, (www.varianty.cz) 

Kulturní relativismus - je teoreticko-metodologický přístup ke studiu 

kulturních jevů, předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné a 

neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možno popsat a pochopit pouze 

v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí. (Soukup, 2000) 

Jádrem koncepce kulturního relativismu je předpoklad, že jednotlivé kultury 

jsou jedinečnými a neopakovatelnými entitami. Z tohoto důvodu je nutné 

posuzovat každou kulturu pouze v jejím vlastním kontextu, v souvislostech 

jejích vlastních hodnot, idejí, norem a tradic. Je totiž zřejmé, že mnoho 

kulturních prvků, které jsou v souladu s hodnotami a obyčeji kultur, jejichž jsou 

součástí (kanibalismus, infanticida či kynofagie), nevyhovuje normám a 

zvykům kultur jiných (např. té naší, evropské). Opačnou pozici - tedy 

posuzování odlišných kultur měřítky kultury vlastní - označujeme jako 

etnocentrismus. 

Kromě etnocentrismu se kulturní relativismus vymezuje i vůči evolucionismu, 

který je založen na představě, že dějiny lidstva jsou unilineární (tedy představě, 

že dějiny lidstva celého světa jsou v zásadě jedny, mají všude na světě shodná 

vývojová stadia, a tak jsou kultury odlišné od kultury euroamerické pouhými 

nedovyvinutými stadii vývoje směřujícími tímtéž směrem, pouze jaksi 

opožděnými). Vůči tomuto pojetí staví kulturní relativismus pluralistickou 

koncepci dějin, jejíž páteří je myšlenka, že se jednotlivé kultury mohou vyvíjet 

libovolným směrem a krystalizovat tak do podob vzájemně nesrovnatelných 
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(zatímco evolucionismus umožňoval poměřování všech kultur měřítky kultury 

euroamerické, neboť právě ona byla považována za nejvyšší vývojové stadium 

obecné kultury lidstva, ke kterému všechny ostatní kultury směřují). 

Vzhledem ke skutečnosti, že kulturní relativismus nabízí perspektivu, v níž je 

možné nahlížet jiné kultury s patřičnou úctou, respektem a tolerancí (a je tak v 

tomto smyslu koncepcí opoziční ke všem formám nacionalismu, rasismu, 

fašismu apod.), vytváří teoretické podloží téměř všech koncepcí 

multikulturalismu. Je však třeba říci, že na rozdíl od etnocentrismu, který je 

kulturám vlastní, je kulturní relativismus doposud spíše programem a ideou než 

popisem reálného stavu, (www.varianty.cz) 

Kulturní vzorec - je systém forem chování, hodnot a norem charakteristický 

pro danou společnost, který je obecně přejímán a napodobován, vstupuje do 

procesu socializace jedinců, reprodukuje se v kulturních výtvorech a stabilizuje 

se ve zvycích a obyčejích. (Velký sociologický slovník, 1996) 

Kulturní vzorce jsou naučená a závazná schémata pro jednání ve standardních 

situacích, navenek vystupující v podobě obyčejů, mravů, zákonů a tabu. 

(Soukup, 2000) 

Kulturní vzorce představují obecně přijímaný a napodobovaný soubor hodnot, 

norem, podob chování a uspořádání institucí dané společnosti (kultury). Jako 

takové tvoří součást kulturní tradice, jejich vliv se projevuje v procesu 

enkulturace členů společnosti. Za kulturní vzorce můžeme považovat např. i 

modely pro chování v určitých společenských rolích. Dodržování a 

respektování kulturních vzorců je obecně součástí optimální a bezkonfliktní 

existence jedince v dané společnosti, zároveň jsou konstitutivní součástí 

samotné kultury, (www.varianty.cz) 

Kulturní změna - kultura není statická a neměnná, ale naopak velice 

dynamická a v čase se měnící. Základem kulturní změny jsou inovace. 
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Nejčastější formou inovace jsou vynálezy a přejímky. Vynálezy jsou zdrojem 

kulturní změny vnitřní (tzv. endogenní), přejímky pak kulturní změny vnější 

(tzv. exogenní). Ačkoli je to překvapivé, jsou původní inovace jednotlivých 

kultur na základě vlastních vynálezů mimořádně řídké, naprostá převaha 

kulturních změn se děje díky výpůjčkám, které se šíří procesem difúze (šíření). 

Z těchto důvodů je většina kulturního arzenálu dané kultury tvořena prvky, 

které do ní byly přejaty z kultur sousedních (právě tak i v naší kultuře jsou její 

dnes již integrální součásti jako např. káva, pyžamo, cigarety či papír relativně 

nedávnými kulturními výpůjčkami, stejně jako naprostá převaha domácích 

zvířat a zemědělských či okrasných plodin). Přejímat lze skutečnosti 

nej rozmanitější povahy - artefakty, normy, ideje apod.. 

Přejímky však neprobíhají nahodile ani bezhlavě. Základem mechanizmu 

kulturní výpůjčky je, že je selektivní - kultura si tedy obvykle vybírá, které 

prvky z ostatních kultur převezme. Tento výběr spočívá zejména v otázce, je-li 

ten který kulturní prvek s danou kulturou kompatibilní (slučitelný); někdy se v 

této souvislosti hovoří o nutnosti potenciální užitečnosti prvku pro přijímající 

kulturu. Důležitá je též skutečnost, že zvolený prvek je jen výjimečně přijat v té 

podobě, jakou měl v kultuře původní, ale bývá velice často reinterpretován, 

tedy v jistém smyslu „přeložen" do významů a kontextu kultury nové. Je časté, 

že při přijetí dá přijímající kultura prvku zcela jiný význam a funkci, než jakou 

měl v kultuře původní. Protože je kultura integrovaný systém, ve kterém jsou 

jednotlivé její složky ve vzájemném spojení, dochází po přijetí libovolného 

prvku k rekonfiguraci (přeuspořádání) celkového vzoru dané kultury. Po určité 

době se přejatý prvek stane integrální součástí nové kultury a její členové jej 

internalizují (přijmou za svůj). Tím je proces přejímky dokončen, neboť noví 

členové této společnosti budou již tento prvek vnímat jako nedílnou součást své 

kultury, v níž má tento své nezadatelné místo, (www.varianty.cz) 
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Lidská práva - komplexní soubor lidských práv vytvořený Organizací 

spojených národů. Snaha definovat širokou škálu mezinárodně uznávaných 

práv ekonomických, sociálních a kulturních, občanských a politických a snaha 

vytvořit mechanismy zajišťující ochranu těchto práv. Základem tohoto souboru 

právních norem je Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá 

Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948. Koncepce lidských práv je na 

půdě OSN dále rozvíjena a k deklaracím jsou dodnes připojovány další 

dokumenty a dohody zaměřené např. na ochranu žen, dětí, duševně 

postižených, menšin, původního obyvatelstva a dělníků migrujících za prací. 

Dalšími dokumenty jsou také regionální dohody o lidských právech - např. 

Evropská úmluva o lidských právech. Jednotlivé úmluvy a dohody Deklarace 

lidských práv v jednotlivých státech nabývají platnosti pouze, pokud jsou 

přijaty místními vládami, jinými slovy, jsou-li ratifikovány. Jednotlivé 

dokumenty se liší mírou mezinárodního konsensu, tj. množstvím států, které je 

přijali. Na úrovni států jsou utvářeny komise pro ochranu lidských práv, které 

spolupracují s Komisí pro lidská práva OSN a Vysokým komisařem OSN pro 

lidská práva. OSN mimo jiné zajišťuje soudnictví, školící aktivity a celosvětově 

monitoruje dodržování lidských práv. V oblasti lidských práv působí i další 

orgány OSN - UNICEF, UNESCO, UNDP, UNHCR. Monitorování stavu 

lidských práv se věnují i nevládní organizace: např.: Amnesty International, 

Human Rights Watch. Lidská práva byla utvořena v souladu s evropským 

kulturním a historickým vývojem, tedy zásadách občanské společnosti, 

právního státu a koncepci univerzální lidské přirozenosti jako autonomního 

subjektu. Kulturní odlišnosti v mnoha společnostech na světě zpochybňují 

univerzální platnost lidských práv, a tak dochází k dilematům mezi tolerancí ke 

kulturním odlišnostem a prosazováním lidských práv. (www.varianty.cz) 

Migrace - přemisťování, stěhování. Migrace může být vnitrostátní i mezistátní, 

dobrovolná i vynucená, podle motivu např. ekonomická, politická, náboženská 
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aj. Spolu s porodností a úmrtností je klíčovým prvkem v procesu populačního 

vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech 

úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje. 

(Diderot, 1999) 

Migrací je označován proces prostorového přemisťování osob přes hranice, 

spojený se změnou místa bydliště na dobu kratší či delší, případně natrvalo. 

Podle směru migrace se rozeznává emigrace (vystěhování) a imigrace 

(přistěhování). Každý individuální pohyb nabývá ovšem obou těchto forem - z 

jedné oblasti se emigruje, do druhé se imigruje, pokud je nám parametrem 

stěhující se člověk. Ve vztahu ke konkrétní oblasti (zdrojové či cílové) se jedná 

o dva toky pohybu. Statisticky se migrace podchycuje dvěma způsoby: 1. 

Zkoumáním migrace obyvatelstva vybraného územního celku, 2. Zkoumáním 

migračních toků mezi dvěma oblastmi. Je nutné rozlišovat mezi migrací a 

ostatními formami prostorového pohybu, které vedou pouze k dočasné změně 

bydliště - dojížďka, vyjížďka, cestování. Pro všechny formy prostorových 

pohybů obyvatelstva se používá souhrnný pojem mobilita (hybnost). 

Migrací vnitřní označujeme pohyby uvnitř hranic vymezené oblasti -

vnitrostátní migrace. Migrací vnější rozumíme trvalý, dlouhodobý či 

krátkodobý proces přesunu jednotlivců či skupin lidí v prostoru přes hranice 

země - mezinárodní migrace. Migrant je každý člověk, který překročí 

mezinárodně uznávané hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok (dle definice 

OSN). 

Dobrovolná migrace vyplývá z vlastní iniciativy migranta. Můžeme hovořit o 

migraci individuální, kolektivní, případně masové. Exodus (hromadná migrace) 

může být vyvolán přírodní katastrofou nebo válkou. Nedobrovolná migrace 

zahrnuje vyhoštění, evakuaci (vyklizení za účelem ochrany). Demografie 

migraci měří, zaznamenává objem migrace - migraci hrubou (úhrn 

přistěhovalých a vystěhovalých z určité územní jednotky za určité období) a 
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migrační přírůstek - migraci čistou (rozdíl mezi počtem přistěhovalých a 

vystěhovalých). Naproti tomu sociologie a kulturní a sociální antropologie se 

zaměřují na motivy a dopady migrace, její vliv na životní styl, sociální 

strukturu, příbuzenské svazky atd. (www.varianty.cz) 

Multikulturalismus - je pojem, který se obecně týká alespoň jedné z 

následujících problematik: problematiky rasy, socioekonomické třídy, rodové 

příslušnosti, jazyka, kultury sexuální preference či tělesné nebo duševní 

handicapovanosti. Termínu se užívá v různých významových odstínech a může 

označovat odlišné skutečnosti: 

1. stav: 

Multikulturalismus představuje koexistenci různých sociokulturních skupin se 

specifickými systémy institucí, tradic, významů, postojů a hodnot. Mezi těmito 

skupinami nemusí nutně docházet k interakci či spolupráci. 

2. proces: 

Multikulturalismus jako dynamická výměna kulturních statků, vzájemne 

ovlivňování různorodých kulturních systémů, příp. i vznik systémů kvalitativně 

nových (tzv. melting pot) 

3. vědecká teorie: 

Multikulturalismus je transdisciplinární vědeckou teorií, která se zabývá 

různými aspekty sociokulturní diverzity. V centru zájmu stojí pluralita světů, 

sociokulturních vzorců, komunikačních kódů a zkoumání možností přechodů a 

směny m e z i relativně uzavřenými kulturními systémy (viz kulturní 

relativismus). Teorie multikulturalismu kombinuje antropologické, filosofické, 

sociologické, psychologické, politologické, ekonomické a další přístupy. 

4. společenský cíl: 
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Multikulturalismus znamená též úsilí o vytvoření pluralitní společnosti 

zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Soužití je založeno na 

principech tolerance, respektu, dialogu a konstruktivní spolupráce. Důležitou 

složkou a nástrojem multukulturalismu je interkulturní výchova. 

(www.varianty.cz) 

Multikulturní výchova - je aplikací interkulturních faktorů zkoumaných 

interkulturní psychologií do různých typů edukačních procesů jak při formálním 

vzdělávání (ve školských institucích), tak při neformálním vzdělávání (v rámci 

celoživotního vzdělávání dospělých). (Průcha, 2004) 

Nacionalismus - postoj jednotlivce, hnutí nebo státu, který vidí v prosazení 

zájmu svého národa hlavní cíl politiky. Směřuje k dosažení suverenity národa 

(právo na národní sebeurčení) ustavením národního státu. Vychází z pojmu 

státního národa nebo kulturního národa, pokud stát nezahrnuje veškeré 

příslušníky daného národa (německý romantismus 19. stol.). V období 

formování moderních národních států 19. stol. byla nacionalismu obvykle 

přisuzována pozitivní funkce (vznik národního vědomí). Po ustavení národního 

státu se nacionalismus někdy změnil v obhajobu agresivní politiky určitého 

národa. Pojem nacionalismus je používán od druhé poloviny devatenáctého 

století. (Diderot, 1999) 

Termín nacionalismus má několik významů. V nej širším slova smyslu je 

výrazem pro kolektivní identifikaci lidského společenství na základě projektu 

národa, sociopolitického hnutí a ideologií vycházejících z představy 

společných dějin a osudu, historicky souvisejících s evropským modelem 

vytvářením národního státu. V užším významu jde vyjádření intenzivního až 

agresivního národního uvědomění, které se vyhraňuje v protikladu vůči 

příslušníkům jiných - zpravidla sousedních - národů. Podle knihy Národy a 

nacionalismus Ernesta Gellnera je nacionalismus politickým stylem 
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odpovídajícím období industrialismu. Spíše než o spontánní kolektivní aspirace 

však jde o národně budovatelskou politiku vládnoucích elit. 

Rozmach evropského nacionalismu spadá do doby Francouzské revoluce, v níž 

byl národ ztotožněn s masami a „lidovým" způsobem politiky. V německém 

romantismu (zejména v díle J. G. Herdera) byla zdůrazňována vazba národa ke 

státu, smysl pro oběť i národní čistotu a tzv. „duši národa", kdežto v ostatních 

oblastech západní Evropy nabýval nacionalismus poněkud racionálnějších 

forem. Národní obrození ve slovanských zemích bylo spíše záležitostí elit 

vzdělanců. Zatímco pro Ameriku je typický spíše patriotismus (vlastenectví), v 

Asii ponejvíce nalezneme nacionalismus náboženský a v Africe kmenový. 

Společenští vědci vytvořili vícero různých typologií nacionalismů. Tzv. 

občanský nacionalismus je primárně definován v politických či právních 

termínech a spočívá v dobrovolném závazku k jasně vymezeným právům a 

povinnostem, tzv. etnický nacionalismus je oproti tomu spíše než na svobodné 

osobní volbě založen na biokulturních pudech a principech, (www.varianty.cz) 

Nacismus - čili nacionální socialismus je ideologie založená na vágní syntéze 

prvků rasově zdůvodňovaného šovinismu (právo nadřazeného německého 

národa na dobytí životního prostoru, dnes přeneseně nadřazenost muže nad 

ženou), antisemitismu (židovský národ jako primární nepřítel) a antimarxisticky 

definovaného socialismu (sociálně spravedlivé národní společenství namísto 

třídně rozdělené společnosti). Nacionální socialismus vznikl po první světové 

válce v Německu (strana NSDAP, vůdce A. Hitler) a od roku 1933 se stal státní 

ideologií diktátorského režimu velkoněmecké tzv. Třetí říše, usilující o 

uskutečnění programu nacionálního socialismu ozbrojenou agresí, která vedla 

k rozpoutání druhé světové války. Při dobývání Evropy využíval národní 

socialismus ideově spřízněných hnutí a režimů, od srpna 1939 do června 1941 i 

spojenectví se stalinismem v SSSR. Jedná se o totalitní ideologii, která je 

považována za radikální formu fašismu. (Diderot, 1999) 
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Národ - historicky vzniklá pospolitost lidí, která se zformovala na základě 

podmínek rázu objektivního (společné území, jazyková jednota, jednotný trh 

apod.) i rázu subjektivního nebo duchovního (společné tradice a dějiny, vědomé 

sdílení téhož politického osudu apod.). Ve skutečnosti pro vymezení národa 

neexistují žádná pevná jednotná kritéria; rozhodující je akt vůle určité 

pospolitosti být národem a svobodné rozhodnutí jednotlivce přihlásit se 

k určitému národu a sdílet jeho osud. Termín národ je historicky mladší než 

např. rod, rodina, kmen; v současném významu byl uplatněn až od doby Velké 

francouzské revoluce; tehdy byl národ ztotožněn s lidem (tj. s úhrnem občanů) a 

chápán jako přirozený rámec politického společenství a nositel suverenity. 

(Diderot, 1999) 

Národ je osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, na jehož 

utváření mají největší vliv společné dějiny a společné území. (Velký 

sociologický slovník, 1996) 

Národ je v současném světě velké společenství lidí, kteří jsou navzájem spojeni 

kombinací několika druhů objektivních vztahů (hospodářských, územních, 

politických, jazykových, kulturních, náboženských) a odrazem těchto vztahů ve 

společenském vědomí. (Brouček et al., 1991) 

Definovat národ je jedním z největších problémů společenských věd. Koncept 

národa se proměňoval v čase i prostoru, historicky je za jeho zrod považován 

přelom 18. a 19. století - jednak období prudké industrializace, urbanizace a 

modernizace, jednak též éra Francouzské revoluce a následující vlny růstu 

národního sebeuvědomění, nacionalismu a budování národních států v Evropě i 

v Americe. Dnes již ve vědě převažuje názor, že národy nejsou daností, nýbrž 

sociokulturně a historicky podmíněnými lidskými výtvory a politickými 

projekty. 

V dějinách se můžeme setkat s dvojím chápáním národa. Naturalistické pojetí 

považuje národy za biologicky dané, rasově jednotné komunity nucené bojovat 
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o své přežití s ostatními - nepřátelskými národy. (Vyhroceným plodem tohoto 

směru se stala např. nacistická ideologie.) Ve voluntaristickém pojetí jsou za 

pojivo národa považovány jazyk a sdílené tradice, ale též legitimní politické 

aspirace na sebeurčení a samosprávu. Při formování moderních idejí národa lze 

potom vymezit dva základní typy. Zatímco v Evropě vznikaly na základě již 

existujícího vědomí sounáležitosti a na základě společné kultury a dějin, v 

Americe a Africe šlo naopak o vytváření národů z různorodého etnického 

(národnostního) materiálu. 

Ve vymezení jednotlivých národů můžeme rozlišovat tři různé dimenze: na 

kulturní úrovni je to společný jazyk či náboženství (zejména na Blízkém 

východě, ale i např. na Balkáně) nebo dějinná zkušenost (např. v Latinské 

Americe či Africe), na politické typ zřízení (stát, federace nebo autonomní 

oblast) a na úrovni psychologické jde o subjektivní vědomí sounáležitosti a 

příslušnosti k danému národu, což je v podstatě rozhodujícím kritériem. Národ 

bychom tedy mohli definovat jako historicky podmíněný lidský výtvor, jako 

politický projekt reagující na prudké sociokulturní změny (industrializaci a 

modernizaci), jako specifický sociopolitický útvar, jako kolektivní identitu 

založenou na společném vědomí charakteristické sounáležitosti (vědomí „my"), 

jenž vyplývá ze společných dějin (často i území) a kultury - zejména jazyka, a 

také vůle po zachování této skupiny ve formě státu, (www.varianty.cz) 

Národní charakter - je souhrn znaků kolektivu, zahrnující hodnotový systém, 

způsoby myšlení, postoje, pocity a porozumění. Je pro něj příznačné také 

specifické kulturní klima představované sociálními normami, zvyky, 

vzděláním, uměním, náboženstvím aj. (Průcha, 2004) 

Národní identita - plní různé funkce, mezi nimiž je významná integrační 

úloha, tj. jako prostředek formování solidarity mezi členy společenství, pocit 
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sounáležitosti. Neurčitá, celkem legitimní potřeba někam patřit se modifikuje na 

artikulované vlastenectví a národní patriotismus, který může sehrávat úlohu 

jako mobilizační a sjednocující činitel společenství, zejména v situacích 

vnějšího ohrožení. (Piscová, 1997) 

Národní povaha - je souhrn vlastností, jimiž se národ liší od národů jiných. 

Tato povaha dochází výrazu v myšlení, cítění a jednání, tedy ve všem, čím 

národ žije. Jeho jazyk, zvyky, zaměstnání, kroje, umění, náboženství, mravní 

zásady, politické a právní řízení nabývají zvláštního rázu a během generací se 

ustalují a vyhraňují ve svérázný charakter. (Průcha, 2004) 

Národní stereotypy - slouží všem členům společnosti jako společné hodnotové 

soustavy vztahů, umožňující konstruovat vnitřní a vnější svět. Posilují spojitost 

členů společnosti, sounáležitost a rozlišení: „naše" společnost je jiná. Uplatňují 

se k doložení loajálnosti vůči vlastnímu národu a odůvodňují stavění se do role 

„obětního beránka" v období krizí. V konfliktních obdobích se pak stereotypní 

označení vyostřují v silně negativně zabarvené obrazy. (Průcha, 2004) 

Národnost - etnická jednotka předcházející vzniku národa; příslušnost 

k určitému národu. (Diderot, 1999) 

Národnost jako příslušnost k určitému národu je v současném světě chápána ve 

dvojím smyslu pojmu „národ": 

1. Národ ve smyslu etnickém je soubor osob obvykle se společným jazykem, 

společnou historií, tradicí a zvyky, společným územím a národním 

hospodářstvím. 

2. Národ ve smyslu politickém je prostě soubor občanů určitého státu, tedy 

soubor osob se státní příslušností tohoto státu. (Průcha, 2004) 

35 



Národnostní menšina (minorita) - výraz „národnostní menšiny" je 

mnoho významový a nepřesný pojem, jenž bývá užíván k tomu, aby bylo možno 

zařadit pod jeden stručný „střešní termín" všechny typy a kategorie etnických 

společenství s výjimkou státních národů na „vlastním" teritoriu. Tedy a) jak 

malá etnika nedisponující vlastním národním státem, tak b) části velkých 

státních národů sídlící na území jiného státu i c) specifické případy na pomezí 

etnografické či sociální skupiny. (Šatava, 1994 in Průcha, 2004) 

V případě ČR se můžeme opřít o definici obsaženou v Zákoně č. 273/2001 Sb., 

o právech příslušníků národnostních menšin, § 2, odst. 1, který minoritu 

vymezuje jako společenství občanů České republiky žijících na území současné 

České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným 

etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu 

obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za 

účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a 

kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, 

které je historicky utvořilo. 

Negociační chování - forma komunikace, při níž se partneři (mohou to být 

jednotlivci, skupiny, národy apod.) snaží vzájemně přesvědčit o správnosti 

svých stanovisek, jedná se o určitý způsob vyjednávání. Jeho složkou je 

persvaze, tedy ovlivňování prostřednictvím přesvědčování. V negociačním 

chování hrají významnou roli interkulturní faktory, především rozdíly ve 

vyjednávačích strategiích a způsobech komunikace, které jsou zakotveny 

v kulturních normách příslušných subjektů, ale většinou nejsou vyjednávajícími 

stranami uvědomovány a respektovány. Nerespektování těchto interkulturních 

specifik může vést k velmi negativním důsledkům. (Průcha, 2004) 
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Předsudek - předpojatost, názorová strnulost; emočně nabitý, kriticky 

nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj, názor přijatý jedincem nebo 

skupinou. (Hartl a Hartlová, 2000) 

Rasa - pojem rasa byl ve společenských vědách diskreditován jako kulturně 

zcela irelevantní; v současné době se užívá termín lidská plemena. 

Z antropologického pohledu se jedná o skupiny lidí s podobnými somatickými 

znaky, které jsou dědičné. Plemena lidská vznikla pod vlivem podmínek 

přírodního prostředí, původně bylo jejich rozšíření geograficky ohraničeno. 

Selekcí se získané morfologické a fyziologické znaky v mnoha po sobě 

jdoucích generacích geneticky upevnily, takže se posléze přestaly měnit i při 

změně životních podmínek. Současná lidská plemena vznikla pravděpodobně 

před 40 000 lety; řada lidských plemen však mohla existovat u jednotlivých 

stádií již v průběhu vývoje člověka. U současného člověka existují tři základní 

plemena: europoidní, negroidní a mongoloidní, která se dělí na řadu 

antropologických typů. Příslušníci všech plemen se mezi sebou plodně kříží. 

Současná klasifikace lidských plemen je založena pouze na pigmentaci kůže a 

morfologii vlasů. (Diderot, 1999) 

Rasismus - soubor nevědeckých představ a koncepcí založených na 

předpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti různých ras, tj. na 

základě biologické (tzv. rasové) klasifikace. Směs sociálně psychologických 

stereotypů a předsudků, které jsou výrazem krajního etnocentrismu a xenofobie. 

Mnohdy nabývá fanatických podob a může přerůst i v systematický teror. Jako 

součást sociální demagogie bývá rasismus výrazem živelných nálad vyvolaných 

sociálním napětím; může se stát programem politických hnutí a stran (součást 

ideologie fašismu a neofašismu) i oficiální státní politikou (fašistické Německo, 

JAR). Rasistické postoje spojené s agresí jsou často patrné u sociálně 

neúspěšných jedinců a mají svůj základ v individuální i skupinové frustraci. 
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Bývá zaměřen proti izolované menšině se zřetelnými odlišnými znaky 

fyzickými, jazykovými, náboženskými, popř. profesními. (Diderot, 1999) 

Sebevyvyšování - je snaha prezentovat sebe sama v pozitivnějším světle, než 

odpovídá normálu. Ve výzkumech se prokazuje jako tendence určitých subjektů 

vnímat sebe samého jako „lepšího" v různých žádoucích vlastnostech ve 

srovnání s tím, jak tyto subjekty vnímají jiné subjekty. (Norasakhunkit a Kaliek 

in Průcha, 2004) 

Z řady empirických srovnávacích studií je evidentní, že příslušníci některých 

národů či etnik používají často a ve velké míře sebevyvyšování, jiné méně a 

nebo je nepoužívají vůbec. Např. v chování asijských subjektů se vyskytuje 

sebevyvyšování v mnohem menší míře než u Američanů. V kulturách asijských 

etnik se naopak uplatňuje větší míra sebekritičnosti, tj. schopnosti hodnotit 

poměrně nezaujatě sebe sama a výsledky své činnosti, která bývá u Američanů 

nízká. Sebevyvyšování souvisí se sebehodnocením, tj. s hodnocením vlastní 

osobnosti, vlastní úspěšnosti a přisuzováním si určitých vlastností, které je 

rovněž variabilní podle jednotlivých etnik a kultur. (Průcha, 2004) 

Segregace - obecně oddělování, odlučování, vylučování. Ze sociologického 

hlediska se jedná o diskriminující dělení společnosti na principu majetkovém, 

etnickém, rasovém, zdravotním, kulturním aj. Původně proces osídlování a 

usídlování se lidí, kteří mají společné nebo podobné sociální, biologické a jiné 

charakteristiky; jejich oddělení od ostatního obyvatelstva. 

V současnosti jev chápaný zejména jako forma diskriminace (nucená segregace, 

např. rasová segregace v JAR do začátku 90. let 20. století). (Diderot, 1999) 

Separace - obecně odlišení, vyčlenění, rozdělení. Vyčlenění nějaké sociální 

skupiny, etnika, ze společnosti, která tuto skupinu z různých důvodů nepřijímá. 
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Sionistické hnutí (sionismus) - židovské národní hnutí usilující o obnovu 

židovského státu v Izraeli. Název je odvozen od pahorku Sión v Jeruzalémě, 

kde bibličtí proroci očekávají příchod Hospodina. Zakladatelem sionismu je T. 

Herzl, který byl k myšlence sionismu přiveden antisemitskou kampaní proti A. 

Dreyfusovi. V roce 1897 byla v Basileji založena Světová sionistická 

organizace. Po druhé světové válce se sionistům podařilo prosadit zřízení státu 

Izrael. Sionismus se člení na řadu politických směrů a skupin spojených 

hlavními myšlenkami. (Diderot, 1999) 

Sociální a kulturní antropologie - základy této disciplíny položili na konci 19. 

století evolucionističtí vědci, kteří svá díla psali na základě druhotných pramenů 

- zpráv cestovatelů, misionářů a koloniálních úředníků. Tento vědní obor se 

vymezil předmětem zájmu - na rozdíl od sociologie, která se zabývala studiem 

západní, euroamerické civilizace - měla sociální a kulturní antropologie 

zkoumat mimoevropské společnosti a etnika. Vznik této vědní disciplíny do 

značné míry souvisel s poptávkou ze strany britské koloniální správy, která 

potřebovala porozumět cizím kulturám, aby jim mohla účinně vládnout. 

Kvalitativní zvrat v antropologickém bádání přineslo zavedení metody 

terénního výzkumu, spojené se jménem britského antropologa Bronislawa 

Malinowského. Tato technika je založena na dlouhodobém a opakovaném 

pobytu ve zkoumané společnosti a empirickém sběru dat přímo zde, mezi 

příslušníky zkoumané kultury. Využívá metody zúčastněného pozorování 

(přičemž předpokladem úspěšné aplikace zúčastněného pozorování je zvládnutí 

jazyka zkoumané společnosti). Základními pilíři moderní sociokulturní 

antropologie je kromě terénního výzkumu snaha o interdisciplinární přístup, 

tedy využívání poznatků z jiných disciplín (demografie, historie, etnologie, 

folkloristiky apod.) a snaha o zachycení zkoumané kultury v její celistvosti. 

Tato disciplína rovněž klade velký důraz na rozlišování přístupu etic - tedy 

pohledu „zvenčí", ze zorného úhlu kultury jiné (tedy naší), a přístupu emic -
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„vnitřního" pohledu, popisu skutečnosti z hlediska samotných jejích aktérů. 

Britská sociální antropologie preferuje pojem společnosti a zdůrazňuje význam 

hodnot, institucí a zvyků v kontextu sociální struktury. Naproti tomu pro 

americkou kulturní antropologii je centrálním termínem pojem kultura, který je 

chápán jako označení všech specificky lidských negenetických jevů (artefakty, 

sociální regulativy, sdílené ideje apod.). V posledních letech dochází ke snaze 

sloučit oba tyto směry pod jednotným názvem sociální a kulturní (resp. 

sociokulturní) antropologie. Přestože sociální a kulturní antropologie vznikla 

jako věda zkoumající mimoevropské, preliterární společnosti, postupně rozšířila 

pole své působnosti i na řadu oblastí moderní společnosti (vznikla tak například 

antropologie města, feministická či vizuální antropologie), (www.varianty.cz) 

Sociokulturní skupina - tímto pojmem je označována taková skupina lidí, 

kterou lze definovat na základě: 

- rasy, barvy pleti (ačkoliv jsou rasistické teorie vědecky neudržitelné, barva 

pleti je stále příčinou společenské nerovnosti, diskriminace a útlaku); 

- příslušnosti k socioekonomické vrstvě (elita - střední třída - nižší třída -

„underclass", tzn. vrstvy vyloučené z účasti na životě společnosti); 

- rodové příslušnosti, angl. gender (muži - ženy); 

-jazyka, národní identity (např. polská menšina v české části Slezska); 

- sexuální orientace (gayové, lesbičky, bisexuálové); 

- tělesné nebo duševní handicapovanosti (vozíčkáři, zrakově či sluchově 

postižení, duševně nemocní, mentálně handicapovaní...); 

subkulturní příslušnosti (sprayeři, punks, „skejťáci", skinheads, 

rastafariáni...). (www.varianty.cz) 
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Společnost - pro tento základní sociologický pojem nelze uvést žádnou 

všeobecně přijímanou a platnou definici, naopak existují desítky (ba stovky) 

různých přístupů a koncepcí. V nejširším smyslu je společností ve 

společenských vědách chápána nejčastěji politicky a ekonomicky soběstačná 

skupina lidí obou pohlaví a všech věkových skupin sdílejících společnou 

kulturu, hodnoty a území a respektujících vlastní instituce, normy a kulturní 

vzory, kteří sami sebe pociťují jako jednotnou entitu odlišnou od jiných skupin. 

Dalšími neméně významnými přístupy jsou např. chápání společnosti jako 

sociální struktury, systému společenských vztahů, jako organizovaného a 

institucionalizovaného řešení sociálních konfliktů nebo jako civilizace či 

kultury. 

V dějinách sociologie lze typologicky vydělit několik dichotomických přístupů 

ke společnosti, např. podle durkheimovské tradice jde o jev sui generis, 

nepřevoditelný na jeho aktéry, naopak soudobá teorie konstrukce sociální 

reality předpokládá, že společnost samostatnou existenci vůbec nemá, nýbrž je 

kontinuálně vytvářena v každodenní lidské interakci a komunikaci; dále 

připomeňme např. pojetí sociologistické (Dürkheim) a psychologizující 

(Linton), kooperativní (Spencer) a konfliktní (Marx), a také přístup holistický 

versus analytický. Dodnes vlivnou - ale mnohými i kritizovanou - dichotomií 

je koncepce Ferdinanda Tonniese rozlišující pospolitost = společnost tradiční a 

společnost = společnost moderní a industriální. Tento přístup byl později dále 

rozšířen o koncept společnosti postmodern! - postindustriální. V současné vědě 

je populární teorie společnosti jednoduché versus komplexní. 

(www.varianty.cz) 

Stát - je v sociologii obvykle definován jako organizovaná, politicky jednotná 

společnost žijící na určitém území, tedy v určitých geografických hranicích, 

která má jednotný zákoník, vládu a správu. Obecná teorie státu tedy považuje 

za základní znaky státu veřejnou donucovací moc, vybírání daní (které slouží 
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právě k udržování veřejné donucovací moci) a územní organizaci obyvatelstva. 

Jedním z hlavních atributů státu je právě monopol na (legální) použití moci, 

tedy schopnosti vnutit jednotlivcům i skupinám cizí vůli i za použití fyzického 

násilí. 

Od poloviny 18. století, v souvislosti s procesem industrializace a urbanizace, 

vzniká v některých evropských zemích představa národního státu, tedy 

takového útvaru, kde je moc vykonávaná na určitém teritoriu legitimována 

loajalitou vůči národu, který toto teritorium obývá. Vznik národního státu (a 

představy jednotného národa) předpokládá centralizaci moci v rámci jednoho 

státního útvaru, monopol státních institucí na předávání vzdělanosti a výchovu 

občanů, vysoký stupeň všeobecné gramotnosti a mobility občanů a sdílení 

jednotné vysoké kultury všemi občany státu. Kromě toho je pro vznik 

národního státu nezbytná existence národní identity a vzájemné uznání občanů 

za členy jednoho kulturního celku (resp. národa). Nacionalismus, princip, který 

požaduje, aby se hranice státu kryly s hranicemi národa (resp. národní kultury), 

a koncept národního státu dosáhly největšího vlivu v 19. století, kdy se na 

těchto principech zformovala řada evropských států, (www.varianty.cz) 

Stereotyp - pojem vychází z řeckých slov stereos - pevný, strnulý a typos -

označení, značka. V námi používaném kontextu jej v roce 1922 poprvé použil 

americký novinář Walter Lippmann, který jím v knize Public Opinion označil 

zafixovaný obraz v hlavě, jehož prostřednictvím vnímáme chování či vlastnosti 

členů společenských skupin v hlavních rysech jako jednotné, neměnné, dané. 

Ve společenských vědách rozlišujeme kategorie autostereotypů - představ o nás 

samých nebo o naší skupině - a heterostereotypů - představ o jiných skupinách. 

Tvorba stereotypů je ovlivňována mnoha faktory - skupinovými normami, 

výchovou, změnami ve společnosti, vlivem médií, osobní nebo 

zprostředkovanou zkušeností atd. Nejčastějšími projevy stereotypizace ve 

směru k druhým jsou diskriminace a předsudky, tedy odlišné chování k členům 
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jiných skupin, založené pouze na faktu jejich příslušnosti k určité skupině. 

Někteří autoři chápou předsudek a stereotyp jako synonyma, jiní definují 

předsudek jako negativní stereotyp. Zatímco stereotyp může mít i pozitivní 

náplň (např. Němci jsou důmyslní organizátoři a nositelé technického pokroku), 

předsudek obsahuje záporné hodnocení, odsouzení - je projevem negativního 

vztahu, (www.varianty.cz) 

Subkultura - přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem 

byl poprvé použit ve 40. letech v několika významech ve společenských 

vědách. Zřejmě nejstarší definici pojmu subkultura vytvořil v roce 1947 

Gordon. Dle jeho názoru je subkultura pododdělení národní kultury, složené z 

kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, 

městské nebo venkovní osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou 

kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ni se podílející jedince. 

Zde je pojem subkultura pojat jako jakékoliv společenství lidí, charakterizované 

určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku. F. H. Tenbruck navrhuje, aby 

termín subkultura byl nahrazen pojmem „dílčí kultura," čímž by byla lépe 

vyjádřena kulturní sounáležitost mládeže s celou společností. T. H. Holmes 

(1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí 

širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl. R. R. Bell chápal 

subkulturu mládeže „jako relativně koherentní sociokulturní soustavy, které v 

rámci společnosti představují svět sám pro sebe". Podle T. Parsonse je funkcí 

subkultury mládeže usnadnit přechod z dětství do plné dospělosti. S. N. 

Eisenstadt chápe subkultury jako přirozený jev v období socializace 

dospívajících. Toto přechodové období je charakteristické vznikem 

vrstevnických skupin uspokojujících potřeby dospívajících. Pro subkultury je 

charakteristické, že se vymezují vůči širší, dominantní kultuře skrz odklon od 

majoritních myšlenkových, kulturních a politických proudů, ale i vnějškově 

prostřednictvím životního stylu a specifického odívání. Životní styl odpovídá 
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deklarované odlišnosti a vlastním subkulturním hodnotám. Subkultury svou 

povahou a výrazně kritickým postojem vůči státnímu uspořádání nabývají často 

povahy kontrakultury. (www.varianty.cz) 

Underclass - v souladu s rozdělováním společnosti podle tříd vznikl v USA 

pojem underclass, který označuje znevýhodněnou skupinou uvnitř dělnické 

třídy (doslova potom „pod-třídu"), která je charakteristická dlouhodobou 

chudobou, závislostí na sociálních dávkách a rozpadem rodiny a která má 

výrazně nižší životní úroveň než většina společnosti. V řadě zemí je tato 

skupina tvořena příslušníky etnických menšin - na evropském kontinentě 

zejména poválečnými přistěhovalci, kteří se do této pozice dostali v důsledku 

změn v ekonomice (Asiaté v Británii, Turci v Německu), v USA zejména 

černošským obyvatelstvem. 

Termín samotný se začal používat v americké sociologii v 80. letech. Podle 

politologa Murraye je za vznik underclassu v USA zodpovědný systém 

sociálních dávek, který měl zlepšit sociální situaci všech znevýhodněných 

občanů. Ten paradoxně vytvořil vrstvu závislých na této pomoci, kteří ztrácejí 

motivaci k hledání zaměstnání a dochází mezi nimi k rozpadu hodnot. Podle 

Wilsona došlo ke vzniku underclassu proto, že se výrazně změnil charakter 

ekonomiky. Postindustriální obrat v ekonomice, charakteristický zejména 

obrovským nárůstem významu služeb, informačních technologií, obchodu a 

poklesem počtu pracovních míst v průmyslu, poznamenal zejména nejnižší 

vrstvy společnosti. Nové pracovní příležitosti kladou vyšší nároky na vzdělání, 

naopak poptávka po nekvalifikovaných pracovních silách klesá. Kromě toho se 

pracovní příležitosti přesunují z centra měst na předměstí, kam se za nimi 

stěhují nejen běloši, ale i černošská střední třída, čímž se v centrech velkoměst 

vytvářejí izolovaná chudinská ghetta. To vede k vysoké míře nezaměstnanosti 

černošských mužů, což má za následek ztrátu jejich postavení v rodinném 

životě, rostoucí počet rodin vedených ženou a závislost na sociálních dávkách. 
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V těchto čtvrtích, kde se koncentrují chudé menšiny, tak chybějí pozitivní 

modely sociálních rolí a šíří se dysfunkční sociální chování (prostituce, 

promiskuita, kriminalita, drogová závislost), (www.varianty.cz) 

Uprchlík - uprchlíkem se rozumí kterákoliv osoba nacházející se mimo svou 

vlast, která má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 

náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů. Tato osoba 

je neschopna přijmout ochranu své vlasti nebo ji ze shora uvedených důvodů a 

obav odmítá. Totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo 

zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, která se 

do své vlasti nechce nebo nemůže vrátit (podle Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků, OSN, Ženeva 1951). (www.varianty.cz) 

Vyhoštění - správní vyhoštění je ukončení pobytu cizince na území, které je 

spojeno se stanovením doby vycestování z území a doby, po kterou nelze 

umožnit cizinci vstup na území. 

Soudní vyhoštění se provádí na základě výkonu trestu vyhoštění, který ukládají 

soudy v trestním řízení, (www.mvcr.cz/migrace/wcentr.htm) 

Xenofobie - etymologicky pochází termín xenofobie z řečtiny - xenos 

označuje všechno cizí, týkající se cizince či hosta, fobos potom znamená bázeň, 

strach, úzkost. Xenofobie tedy označuje odpor, nepřátelství, nedůvěru ke všemu 

cizímu, strach před ním. V mnoha ohledech lze xenofobii považovat za 

zastřešující pojem pro všechny druhy etnocentrismu, eurocentrismu, rasismu a 

další koncepty, jejichž základ spočívá v dělení lidstva na my - oni, přičemž za 

měřítko toho, co je dobré, správné a přijatelné jsou apriorně považovány 

hodnoty, normy a ideje vlastní (tedy „ty naše"). Musíme však zdůraznit, že se 

jedná o konstitutivní prvek všech lidských společenství, který zakládá možnost 
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ustavení nejrůznějšíeh typů lidských skupin vůbec, bez něhož by jejich 

soudržnost a trvání byly ohroženy či znemožněny. Základem této soudržnosti je 

totiž primární vymezení vlastní skupiny vůči skupinám jiným a právě tento rys 

je základním stavebním kamenem identity členů skupiny. Jinými slovy 

vymezení se vůči,j iným" (a také stereotypy a předsudky vůči nim) jsou rubem 

pozitivně chápané identity. Jedná se tedy o dvě strany téže mince a nelze proto 

zavrhovat jednu a zároveň podporovat druhou. V uvedeném smyslu je tedy 

třeba xenofobii chápat jako hypertrofovanou pozitivní (a patrně evolučně 

výhodnou, tedy „přirozeným výběrem" prověřenou) charakteristiku všech 

lidských společenství, (www.varianty.cz) 
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2 Obecná problematika akulturace a adaptace 

imigrantů 

2.1 Globální příčiny migrace 

V současné době jsou migrační proudy ovlivněny mnoha faktory. Jedním 
• r f 

z pravděpodobně největšíeh je polarizace světa na bohatý, prosperující a 

rozvíjející se, často chudý. Na jedné straně stojí politické svobody, silná 

ekonomika, vysoký životní standard, stabilita a na straně druhé bývá situace 

opačná. 

K dalším faktorům, které mohou s výše uvedenými souviset, patři 

specifické demografické aspekty, například výrazný populační růst. Dále jsou to 

ekologické faktory, zejména různé přírodní katastrofy, ale i aspekty 

psychologické, například touha člověka poznávat a objevovat nepoznané. 

Nemalý vliv může mít také určitá kulturní kolonizace světa, šíření hodnot 

„západních" zemí a ztotožnění se s těmito hodnotami v převážné většině 

rozvojového světa. 

Čím větší je rozdíl mezi rozvinutým a rozvíjejícím se světem z hlediska 

socioekonomické úrovně a současně čím větší je vzájemná kulturní integrace 

(přijmutí západních kulturních, hodnotových vzorců), tím pravděpodobnější je, 

že se migrace z tzv. třetího světa uskuteční. 

Současná globalizace planety mezinárodní migraci ještě více umožňuje a 

do jisté míry i podporuje. Rychlý rozvoj nadnárodních systémů a organizací, 

obecná tendence deregulace, růst nadnárodních institucí a korporací, finančních 

trhů apod., to vše přispívá k vytváření nových forem migračních pohybů a často 

k jejich logickému zintenzívnění. 
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Vlivem neustále se rozvíjejících moderních informačních technologií 

(počítače, Internet, telefony, faxy, televize, videa atd.) stoupá informovanost 

potenciálních migrantů. 

Mezinárodní migrace se stává fenoménem, cílové země se přílivu cizinců 

brání, zatímco příliv zdaleka neutichá. Celosvětová migrační komunita 

v současné době představuje asi 2% světové populace. 

Národnostní složení migrantů je velmi pestré. Velmi zjednodušeně lze 

rozlišit dva základní migrační typy - ekonomické migranty a uprchlíky, kteří 

migrují z různých politických důvodů (např. občanským válkám, etnickým nebo 

náboženským střetům atd.). 

Většinu mezinárodních migrantů tvoří pracovní migranti, případně jejich 

rodinní příslušníci, kteří změnou země pobytu usilují především o zlepšení své 

socioekonomické situace. Jak již bylo zmíněno často je ale situace složitější a 

rozhodnutí se přemístit je ovlivněno několika důvody najednou. 

Současné migrační proudy jsou tedy velmi dynamické a flexibilní, 

zahrnují různé typy a motivace, mají rozličné role i metody, jakými pronikají do 

majoritních společností a logicky jsou pak také ovlivňovány a řízeny rozličnými 

institucemi a agenturami. 

Cílovými zeměmi migrantů bývají především státy vyznačující se svou 

prosperitou, demokracií a stabilitou. Na druhé straně významné póly migrační 

atraktivity představují i některé rozvojové země v těsné blízkosti 

vystěhovaleckých zemí. Obecně platí, že asi polovinu migrantů lze nalézt v 

rozvinutých a druhou v rozvojových zemích. 

Sedm nejbohatších zemí světa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, 

USA, Japonsko a Kanada) mají na svých územích téměř jednu třetinu světové 

populace migrantů. V zemích západní Evropy se jich podle odhadů může nyní 

nacházet více než 20 milionů. 

t 
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Problematika mezinárodní migrace je díky svému komplexnímu 

charakteru stále velmi složitou otázkou. Dosud nebyla nalezena, pravděpodobně 

ani nalezena být nemůže, jedna teorie mezinárodní migrace, která by byla 

schopna vysvětlit všechny aspekty s související pohybem občanů různých zemí. 

V oblasti migrační teorie již učiněno mnohé, stále se však jedná spíše o 

dílčí pokroky. Zvláště svět transformující se střední a východní Evropy v tomto 

směru na využití teorií čeká. (www.europeum.org) 

2. 2 Příklady některých akulturačních problémů 

2- 2. 1 Střet kultur a národní identita 

Pojem identita obecně znamená totožnost, naprostou shodu, úplný soulad, 

stejnost. Sociální psychologie rozpracovává teorii identity zejména z pohledu 
toho, jak jedinec vnímá své vlastní postavení v síti sociálních vztahů a rolí. 

V interkulturní psychologii se setkáváme s termíny „kulturní identita" 

(cultural identity), „etnická identita" (<ethnic identity), „národní identita" 

(national identity), které mají společnou podstatu: Identita je pocit prožívání 

Poslušnosti jedince k určitému společenství (etniku, národu, rase), s jehož 
h°dnotami, normami či jinými rysy se ztotožňuje. (Průcha, 2004) 

Kulturní identitu lze vymezit jako souhrn přesvědčení a postojů, které lidé 
sd í l eJÍ o sobě samých jako členech určité kulturní skupiny. Tato identita je 

"utlurnená" a projevuje se jen v situacích, kdy lidé přicházejí do styku s jinou 

kulturou. Obdobně etnická identita je chápána jako pocit sounáležitosti 
s Urěitýrn etnikem, který může být zdůrazněn společným jazykem, historií, 
sPolečnými hodnotami či ideály aj. (Průcha, 2004, s. 120) 
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Národní identita plní různé funkce, mezi nimiž je významná integrační 

úloha, tj. jako prostředek formování solidarity mezi členy společenství, pocit 

sounáležitosti. Neurčitá, celkem legitimní potřeba někam patřit se modifikuje na 

artikulované vlastenectví a národní patriotismus, který může sehrávat úlohu 

jako mobilizační a sjednocující činitel společenství, zejména v situacích 

vnějšího ohrožení. (Piscová, 1997, s. 91) 

Podle zahraničních koncepcí, které ve své práci uvádí např. slovenská 

Psycholožka Bačová je národní a etnická identita vysvětlována též 

prostřednictvím teorie primordiálního versus instrumentálního základu. 

Z hlediska primordialistického chápání je podstatou etnicity vzájemná 

hluboká blízkost, spřízněnost, příbuzenství, stejná kultura, biologické znaky 

(společní předkové, rasa, kmen) a teritorialita. Tyto znaky jsou dané a 

nezpochybnitelné. Ovlivňují víc emocionální než racionální stránky lidského 

Myšlení. K silné aktivaci dochází, je-li společenství ohrožené. Etnicita dodává 

jednotlivcům nej hlubší identitu, která navozuje jednotu a solidaritu, s jejíž 

Pomocí člověk překonává různá rozdělení společnosti (podle věku, pohlaví, 

společenských tříd, vzdělání). (Bačová, 1997, s. 306) 

Instrumentální identita je založena racionálně, jedinec chápe společnost 

jako nástroj na dosahování vytyčených cílů. Základ je dán příslušností člověka 

k těm společenstvím, která mu přinášejí užitek a různé výhody, např. 
ekonomické, politické apod. 

Příklady primordialistických přesvědčení (Bačová): 

Národnost jednotlivce je jednou provždy daná. 

Příslušnost k národu je silnější než příslušnost k sociální třídě. 

Lidstvo žilo ve formě národů odjakživa. 
J a zyk je nejdůležitější podmínkou existence národa. 
K aždý národ má přirozené právo na vytvoření svého státu. 

Zárukou jednoty státu je národnostní čistota území. 
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Budoucí pokolení by měla rozvíjet národní dědictví. 

Příklady instrumentalistických přesvědčení (Bačová): 
v 

Člověk se dokáže stát příslušníkem kterékoliv národnosti. 

Národnostní příslušnost je věcí výběru a rozhodnutí. 

Materiální zájmy spojují jedince víc než národnostní příslušnost. 

Lidé začali žít jako národy až nedávno, v novověku. 

Preferování národnostního principu před státním je nebezpečné. 

Další generace se již nemusí zabývat záležitostmi národa. 

Každý současný národ zahrnuje lidi různého původu (kmenů, ras). 

Přesvědčení, která jednotlivec vyznává do značné míry ovlivňují vzorce 

jeho etnické identifikace. Lidé s primordialistickým přesvědčením prožívají 

svou národní či etnickou příslušnost intenzivněji. 

Mnozí odborníci na sociální otázky primordialistický přístup k národní 

identitě považují již za zastaralý. Tento názor však nelze zobecňovat na 

všechny kultury a společnosti. V západní kultuře a v západních společnostech 

dominuje individualismus, který silnou etnickou identitu jedinců považuje za 

iracionální pozůstatek minulosti a brzdu pokroku. Ale stále existují společnosti 

a kultury, v nichž individualismus není dominantním hodnotovým systémem. 

Z toho vyplývá, že pro individualistické společnosti je charakteristické 

spíše instrumentalistické přesvědčení a pro kolektivisticky zaměřené 

společnosti spíše primordialistické chápání národní a etnické identity. 

2. 2. 2 Etnické a rasové předsudky 

Předsudky a stereotypy jsou součástí lidského myšlení a chování na 

různých úrovních mezilidského soužití. Předsudky se vyskytují mezi 
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jednotlivými národy a zeměmi, mezi jednotlivými etnickými skupinami uvnitř 

jedné země, mezi rasovými či náboženskými skupinami. V podstatě neexistuje 

země nebo národ, v němž by jeho příslušníci nezaujímali určité předpojaté 

postoje či předsudky vůči příslušníkům jiných zemí a národů. Je zajímavé, že 

velmi často se tyto postoje a předsudky objevují mezi sousedícími národy. 

Běžné jsou ale i vůči národům a etnikům geograficky velmi vzdáleným. 

Předsudky sice nemají racionální jádro, ale vyznačují se vysokou 

setrvačností a v podobě stereotypů se přenášejí z jedné generace na druhou, 

doprovázejí vztahy lidí na celém světě. Objasněním a rozpracováním 

problematiky vzniku a vývoje předsudků se zabývá např. interkulturní 

psychologie. 

Jsou-li předsudky a postoje zaměřeny na určité etnické nebo rasové 

skupiny, hovoříme o etnických nebo rasových předsudcích, které jsou 

prokázány snad ve všech zemích světa. (Průcha, 2004) 

Zahraniční výzkumy (např. Aboud, 1988, Hayesová, 1998, Giddens, 1999) 

potvrzují, že pro vývoj předsudků je rozhodující kultura prostředí, z něhož 

člověk pochází a v němž vyrůstá. Jedinec přejímá kromě tzv. pozitivních 

hodnot, tradic, norem, také negativní složky dané kultury, včetně předsudků. 

Některé z výzkumů provedených v USA přinesly poznatky o tom, že rasové 

předsudky se objevují již u dětí ve věku pěti let, a to jak u bělošských dětí ve 

vztahu k černochům, tak u černošských dětí ve vztahu k bělochům. Vznik 

rasových předsudků u dětí je významně ovlivňován typem sociokulturního 

prostředí, v němž žijí. Rasové předsudky se častěji vyskytují u dětí vyrůstajících 

v rodinách s nižší sociální a ekonomickou úrovní a s nižším vzděláním rodičů. 

(Průcha, 2004) 

Některé výzkumy (např. Gutmanová a Hickson, 1996 v Austrálii; 

Verkuyten a Thijs, 2002 v Nizozemsku) bohužel dokládají malé působení 

Programů multikulturní výchovy na existenci rasových předsudků. Přestože 
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byly programy multikulturní výchovy ve školách realizovány, bylo prokázáno, 

že na děti mělo větší vliv prostředí a osobní zkušenost. 

Tyto nálezy jsou v rozporu s hypotézou, podle níž se předsudky lidí vůči 

příslušníkům jiných etnik či ras snižují v prostředích, kde dochází ke 

vzájemnému kontaktu či ke spolupráci mezi příslušníky různých kultur. Dle 

hypotézy kontaktu může za určitých podmínek kontakt mezi skupinami 

odlišnými rasově či etnicky snižovat předsudky působící v těchto skupinách, (in 

Průcha, 2004) 

Jaké podmínky to jsou: především musí skupiny mít přibližně shodný status, 

musí spolupracovat na dosažení společného cíle, kontakt mezi nimi musí být 

dobrovolný a měl by být podporován nadřazenou organizací nebo úřady. 

Autoři výzkumu provedeného v Itálii (Voci a Hewstone, 2003) dokládají, 

že pracovní kontakt mezi příslušníky etnicky odlišných skupin snižuje strach 

(zejména xenofobii) a tím redukuje nepříznivé postoje vůči imigrantům. 

2. 2. 3 Etnické klima v české společnosti 

Ve společnosti vznikají vůči národnostním menšinám, ale i ostatním 

etnickým a národnostním skupinám předsudky, xenofobie a často z toho 

plynoucí rasismus. Vytvářejí se tak produkty rasismu - rasová diskriminace a 

rasové násilí. 

Předsudky a projevy xenofobie jsou v naší společnosti vnímány jako 

soukromý a svobodný pocit či postoj. Rasismus v našem právním systému není 

rovněž zakotven. Ustanovení trestního, občanského a správního práva 

zakazující výslovně rasovou diskriminaci ve vzdělávání, zdravotnictví, sociální 

péči, vězeňství i v soukromé sféře jednoduše neexistuje. 

Předmětem právní regulace je jednání, kterým se rasismus projevuje 

(např. právně definované veřejné hanobení národa či rasy v trestním zákoníku). 
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Výraz rasová diskriminace znamená jakékoli rozlišování, vylučování, 

omezování nebo znevýhodňování založené na rase, barvě pleti nebo na 

národnostním nebo etnickém původu. Zastání v zákoně naleznou především 

oběti rasového násilí. (Šišková, 1998) 
v 

Žádný státní orgán nemá povinnost šetřit a trestat akty rasové 

diskriminace. A tak se stává, že obrana proti diskriminaci je pouze soukromým 

problémem oběti a právním prostředkem zůstává žaloba u příslušného soudu. 

Sociologické výzkumy veřejného mínění obyvatel naší většinové české 

společnosti v 90. letech přitom vykazovaly v porovnání s ostatními zeměmi 

vysoké negativní postoje vůči etnickým skupinám. Tzv. xenofobní postoj 

zastávali v těchto výzkumech i vysokoškoláci, středoškoláci, věřící nebo lidé 

bez osobních negativních zkušeností z cizinci, poznamenává T. Šišková. 

(Šišková, 1998) 

Od roku 1989 eviduje české ministerstvo vnitra přes 2 500 závažných 

násilných trestných činů s rasisticky či ideologicky motivovaným podtextem. 

Většina rasistických útoků směřovala proti Rómům, Vietnamcům, 

zahraničním turistům a studentům s tmavší barvou pleti či jinak se lišících od 

většinové společnosti. Z celkového počtu obviněných pachatelů je doposud 

nepodmíněně odsouzeno zhruba 5 procent. Mezi nej brutálnější násilné trestné 

činy od roku 1989 patří 19 rasistických vražd, stovky brutálně zkopaných osob 

do bezvědomí, desítky pobodaných nožem s celoživotními následky, s četnými 

popáleninami od zápalné lahve, množství lidí zmrzačených baseballovou 

pálkou, boxerem, železnou tyčí apod. (www.msvcr.cz) 

Cákl ze sdružení Tolerance a občanská společnost viní aktivní 

neonacisty, dále i neangažované rasistické skinheads, kteří se neúčastní srazů 

ani koncertů, ale vnějšími znaky se řadí do dané subkultury. Kromě toho také 

lidi, kteří nemají se subkulturou nic společného, ale jsou svým myšlením 

rasisty, militantními xenofoby nebo xenofoby útočícími v průběhu incidentů 

verbálně. (Kostlán, 2004) 
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Poprvé se česká vláda zcela zřetelně vyslovila proti rasismu a rasovému 

násilí v roce 1995. Množící se projevy a smrt Tibora Berkiho ve Žďáru nad 

Sázavou ve stejném roce si vynutily razantnější postup a přijetí některých 

opatření. (Šišková, 1998) 

Určité pokroky na cestě k bezproblémovému soužití s cizinci jsou. Máme 

Listinu základních práv a svobod s právy národnostních a etnických menšin. 

Máme zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin. Svou 

činnost v této oblasti vyvíjí mnoho nevládních a neziskových organizací. 

Existence Odboru pro migraci a integraci cizinců je jedním z dalších důkazů 

vývoje. Jeho zaměstnanci procházejí workshopy interkulturního vzdělávání a 

obdobné kurzy pořádají ve spolupráci s o. p. s. Člověk v tísni také pro 

zprostředkovatele zaměstnání pro cizince z Úřadů práce. (Martinková, 2004) 

0 problematice již informuje i řada knih, časopisů (bulletin Slovo) a 

existují i přehledné internetové stránky (domavcr.cz, migraceonline.cz, 

cizinci.cz aj). Na poměrně dobré úrovni je vstřícná grantová politika 

Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti integrace cizinců či podporu 

činnosti formálních i neformálních pracovních skupin založených na rovnosti 

partnerství a konsenzu. 

1 přes pozitivní diskurz by však bylo liché hovořit o odstranění všech 

problémů státní integrační politiky vůči cizincům a ustrnout v pocitu 

spokojenosti z akcelerace změn. 

Stále jsme svědky rozrůstajícího se institucionálního aparátu bez 

výraznější reflexe a monitoringu funkčnosti nej různějších struktur státu v 

podobě komisí, subkomisí a poradních orgánů, ale hlavně, koncepce funguje 

bez schopnosti zpětné vazby od konečného článku systému, tedy cizinců 

samotných, (www.migraceonline.cz) 

Za jeden z velkých problémů soužití většinové populace s cizinci lze 

považovat mimo jiné jejich negativní prezentaci v českých médiích. 
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Proč je vlastně důležité zabývat se mediálním obrazem cizinců? Média 

představují přirozený zdroj informací o cizincích. Způsob, jakým o cizincích 

píší nebo promlouvají, může podstatně ovlivnit představy, které o cizincích 

česká společnost má. Co si myslíme o cizincích a jaké informace nám o 

cizincích poskytují média? 

V publikaci Jak se (ne)píše o cizincích se sociologové Petra Klvačová a 

Tomáš Bitrich shodují, že se v médiích objevují v souvislosti s cizinci články o 

krádežích, vraždách, podvodech, ilegálních přechodech hranic, o nemocích, o 

žebrání a prostituci, o černé pracovní síle atd. (Nečitelní cizinci, 2003) 

Taková témata spíše vytvářejí negativní obraz o cizincích. Často 

v článcích chybí vyjádření druhé strany - v tomto případě cizinců. Naprostá 

většina článků je napsaná z perspektivy české společnosti: „To znamená, že se 

píše o tom, jaké problémy má česká společnost s cizinci, nikoli o tom, jaké 

problémy mají cizinci v české společnosti." (Nečitelní cizinci, 2003) 

27. září uveřejnila MF DNES (s. C8) reportáž z jižní Moravy, kde její 

reportéři navštívili pět míst romských ghett. Popisují neobyčejně bídné životní 

podmínky (špína, odpadky atd.) romských rodin a tuto realitu ilustrují několika 

fotografiemi špinavých a zanedbaných dětí.. Těžko posoudit, zda reportáž je 

objektivní, ale její vyznění je výrazně protiromské. (Vacek, 2006) 

Právě novináři, jak koneckonců ukázala starší analýza realizovaná 

občanským sdružením Slovo 21, poměrně systematicky spoluvytvářejí, s velmi 

nízkou mírou zodpovědnosti, negativní obraz o minoritách v České republice. 9. 

4. 2003 byla prezentována v Brně na konferenci o integraci cizinců (autorem 

analýzy byl F. Kostlán, člen mediální komise sdružení Slovo 21) analýza 

pořadů a zpráv v mediích a článků v novinách a časopisech, které se týkaly 

života minorit a cizinců na našem území. Zhruba během dvou měsíců počet 

pořadů na téma cizinci, uprchlíci atd. činil 1158 a z toho negativně 

56 



vyznívajících zpráv, komentářů a reportáží bylo 859 (74,2%), neutrálně 

laděných 261 (22,5%) a pozitivně vyznívajících 38 (3,3%). (Vacek, 2006) 

2. 2. 4 Akulturační stres 

Pojem akulturace je obecně chápán jako proces zásadních kulturních a 

společenských změn v rámci jedné kultury (společnosti), který je výsledkem 

trvalého a dlouhodobého kontaktu s jinou kulturou (společností). Lze jej chápat 

také jako společenský proces adaptace psychiky a chování člověka na kulturu, 

která je ve společnosti rozšířena. Výsledkem procesu akulturace může být 

sblížení až splynutí kultur, kdy buď jedna dominuje, nebo vznikne kultura nová. 

(Všeobecná encyklopedie Diderot, 1999) 

Postoje a chování imigrantů a postoje a chování příslušníků majoritní 

společnosti se vzájemně ovlivňují. Při tomto procesu se uplatňují různé typy 

adaptačních strategií. 

Berry vypracoval schéma čtyř strategií adaptace: 

Integrace je takový způsob adaptace, kdy imigranti uznávají, že poznání a 

přijetí kultury hostitelské země je pro ně důležité, avšak současně si chtějí 

udržet i svou vlastní kulturu. Integrovaní imigranti mají pak dvojí kulturní 

identitu, tj. jednak svou původní a jednak nově získanou. 

Asimilace je způsob adaptace, při němž imigranti usilují o co největší 

splynutí s obyvateli hostitelské země, kdežto svou původní kulturu považují za 

málo důležitou pro život v novém prostředí. Tato strategie předpokládá časté 

kontakty imigrantů s příslušníky hostitelské země, poznávání a osvojování si 

jejich jazyka, hodnot, norem, zvyklostí. 

Separace je obecně oddělení se, vyčlenění ze skupiny. V tomto případě se 

nejedná o adaptaci, imigranti nepovažují kontakt s kulturou a příslušníky 

dominantní kultury za důležitý a setrvávají v určité izolaci od ní, pouze se svou 

původní kulturou. 
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Marginalizace je strategie těch imigrantů, kteří necítí potřebu kontaktu 

s dominantní kulturou, ale neuchovávají si ani svou původní kulturu. Jejich 

identita není kulturně opřena ani o kulturu vlastních rodičů, ani o kulturu 

hostitelské země. Identifikují se jen se subkulturou své vlastní skupiny, (in 

Průcha, 2004) 

Sociolog Merton říká, že každá kultura definuje obecné cíle, jejichž 

sledování očekává od svých členů. Zároveň existují sociálně tolerované 

prostředky, s jejichž pomocí je možné o dosažení daných cílů usilovat. U 

jednotlivců se projevuje různý stupeň ochoty respektovat platné cílové hodnoty 

a používat k jejich dosažení povolených prostředků. 

Mnohdy je centrální hodnota, např. bohatství v americké kultuře, 

definována jednoznačně, ale přípustné cesty směřující k dosažení tohoto cíle 

jsou vymezeny mnohem mlhavěji. Velká část protispolečenského chování 

vzniká tím, že lidé usilují o kulturní hodnoty takovými prostředky, které jsou 

sociálně nepřípustné. U imigrantů tento problém vyvstává dvojnásob. (R.K. 

Merton Social Theory and Structure. 1949) 

Při dlouhodobém kontaktu příslušníků minoritní etnokulturní skupiny 

s majoritní dominantní kulturou dochází k řadě změn u jednotlivců 

pocházejících z minoritní skupiny. Jedná se nejen o změny v oblékání, 

vyjadřování, ve způsobu stravování apod., ale mnohdy dochází k těžkým 

stavům nejistoty, deprese, strachu aj. 

Tyto problémy mohou postihnout domácí etnické minority (např. Romy) 

v souvislosti s jejich postavením v dané společnosti, ale výrazné jsou zejména 

ve skupinách imigrantů a uprchlíků, kteří jsou různými okolnostmi nuceni 

opouštět svou zem. Obyvatelé hostitelských zemí si často neuvědomují, co 

prožívají lidé, kteří se nedobrovolně ocitají v cizí zemi a jak psychicky strádají. 

Podle dosud provedených výzkumů zaměřených na vztah mezi etnickou 

identitou imigrantů a psychologickou tísní čili akulturačním stresem, vyplývají 

tyto poznatky (Průcha, 2004): 
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Důležitost uvědomované etnické identity pro imigranty spočívá v tom, že 

je pro ně zdrojem, jenž jim pomáhá vyrovnávat se s požadavky, které na ně 

klade nové kulturní prostředí a snižovat stres plynoucí ze života v novém 

prostředí. Podle Tajfelovy teorie sociální identity (Social Identity Theory) 

hlavní přínos vznikající pro imigranty z jejich silné etnické identity je vysoké 

sebehodnocení při akulturačním procesu, kterým musí v novém prostředí 

procházet. 

Na základě již uskutečněných výzkumů lze říci, že čím více se imigranti 

identifikují se svou etnickou skupinou, tím více kladně vnímají zevní oporu při 

své adaptaci na nové prostředí. Touto oporou může být přesvědčení, že jsou 

nablízku lidé, kteří mu v případě potřeby pomohou a kterým může důvěřovat. 

Pro většinu imigrantů je velmi důležité, jak je majoritní společnost nejen 

přijímá a přistupuje k nim, ale jak je celkově vnímá. Při své adaptaci 

v hostitelské zemi většina imigrantů uskutečňuje strategii integrace, tj. 

zachování si vlastní kultury a zároveň přijímání kultury majoritní společnosti, 

zatímco obyvatelé hostitelské země mnohem více u imigrantů vítají strategii 

asimilace, tj. přijetí kultury hostitelské země a opuštění, vzdání se původní 

kultury. 

Imigranti přicházejí do hostitelské země s vírou, že jejich život v nové 

zemi bude lepší, než v zemi, kterou z různých důvodů opustili. Snaží se, aby 

byli v nové zemi co nejlépe přijímáni majoritní společností, ale zároveň se 

obávají opustit oporu, kterou jim poskytují příslušníci stejného etnika. Dostávají 

se tak do jakéhosi začarovaného kruhu. Tento rozporný proces se objevuje 

v různých zemích a u sociokulturně odlišných skupin imigrantů. 

2. 2. 5 Náboženství a imigrace 

V následující kapitole je uveden podrobnější přehled jednotlivých 

nej rozšířenějších náboženství. V textu jsou prezentovány známé i méně 

59 



známé informace týkající se dané oblasti. Autorskou ambicí zde mimo jiné je 

podat potenciálním čtenářům z řad učitelů základní charakteristiku níže 

uvedených náboženství z důvodu obecně nízké informovanosti v této sféře. 

Náboženství můžeme podle jednoduchého kritéria dělit na tři základní 

skupiny: kmenová, národní a nadnárodní neboli světová. 

Kmenová náboženství mají jen ústní tradici z předpísemného období, 

která je zaznamenána až badateli podle tradovaných mýtů. 

Národní náboženství mívají své tradice často zapsané, ale nikoliv v podobě 

normativních, kanonizovaných verzí. Do této skupiny patří spisy mytologií 

germánských (Píseň o Nibelunzích), keltských (Král Artuš a rytíři kruhového 

stolu), islandských (Edda) nebo mezopotámských (Enuma Eliš). 

Starořecké nebo indické texty jsou sice fixovány, ale pouze z literárního, 

poetického hlediska. I když se mluví o kanoničnosti určité verze, myslí se 

pouze na jeho vzorovost, ne posvátnost. 

Náboženství nadnárodní jsou charakterizována tím, že vznášejí určitý 

nárok na univerzalitu učení a na jeho závaznost. Ta jediná mají posvátné 

texty. Jsou to knihy, o nichž dané náboženství tvrdí, že mají božský původ a 

jejichž znění je fixováno v určité neměnné podobě. 

Je zajímavé, že se s těmito náboženstvími a svatými knihami 

nesetkáváme nikde jinde než v asijské oblasti. 

Pro přehlednost je můžeme rozdělit: 

/ . Blízký Východ - 3 velké teistické systémy: 

židovství (Starý zákon, který židé nazývají Mikrajit nebo Tenach, což je 

zkratka Tora, Nebij im, Ketubim, tj. Zákon, Proroci, Spisy) 

křesťanství (Bible - Starý a Nový zákon) 

islám (Korán) 

a 3 menší synkretistické systémy: 

zoroastrismus (mazdaismus) (Avesta) 
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manicheismus (Kefalaia) 

mandeismus 

2. Jihovýchodní Asie - neteistické (karmánové) systémy: 

Indie: 

hinduismus (védy, upanišády, brahmány, purány, Mahabháráta... mnoho 

posvátných textů s různou závazností) 

buddhismus (Tripitakam) 

džinismus (Sidhanda) 

tibetský buddhismus: (Knihy mrtvých, nejznámější Bardo Thödol - Tibetská 

kniha mrtvých) 

Čína: 

taoismus (Tao-Te-ťing) 

konfucianismus (Hovory Konfuciovy) 

(Zpracováno podle přednášky prof. Kellera z Evangelické bohoslovecké 

fakulty UK Praha, z archivu autorky) 

Křesťanství 

V současné době je křesťanství největším a nej rozšířenějším 

náboženstvím. Přes mírný pokles jeho vlivu zůstává nej výraznějším 

tradičním náboženstvím v Evropě i ve Spojených státech. Křesťanů naopak 

přibývá v Africe, Latinské Americe a v některých částech Asie. 

Základní myšlenkou křesťanského učení je víra v troj-jediného Boha, 

což vyjadřuje jediného Boha žijícího ve třech osobách: Otec, Syn a Duch 

svatý. Synem boha je Ježíš Kristus, označovaný za Mesiáše, Spasitele, který 

má svými skutky zachránit lidstvo. 

Nej důležitějším textem křesťanů je Bible, která se skládá ze dvou částí: 

Starý Zákon - je psán hebrejsky a aramejsky. Jeho obsah je totožný 

s židovským Tenachem a vypovídá o stvoření světa, dějinách Židů a Izraele, 
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představuje jednotlivá proroctví. Starý Zákon byl zapsán v 9. - 3. století před 

naším letopočtem a katolíci i pravoslavní do něj ještě zařazují 11 knih, 

označovaných jako deuterokanonické nebo apokryfní. 

Nový Zákon - je psán řecky (koiné). Vypráví o Ježíšově životě, skutcích 

apoštolů a Zjevení (Apokalypse). Zaznamenán byl v prvních stoletích našeho 

letopočtu. 

V průběhu historie se křesťanství díky rozličným teologickým sporům 

rozdělilo do mnoha proudů a skupin. Pravoslavní se například oddělili v i l . 

století, protestanti v 16. století. 

Základem pro ustanovení morálních hodnot, mezilidských vztahů a 

způsobu chování je biblický text, ve kterém je obsaženo tzv. Desatero božích 

Přikázání (Dekalog), které zjevil Bůh Mojžíšovi. První čtyři přikázání se 

vztahují k náboženství - víra v jednoho Boha (monoteismus), zákaz 

zobrazování Boha, zákaz zneužití Božího jména, svěcení neděle (u Židů 

soboty) jako svátečního dne určeného bohoslužbě. Další přikázání se vztahují 

k morálním hodnotám - úcta k rodičům, zákaz zabíjet, cizoložit, krást, křivě 

Přísahat a lhát, pomýšlet na získání cizího majetku či cizí ženy. (www. 

varianty.cz) 

Křesťanské svátky (obecně) 
Křesťanský liturgický rok obsahuje řadu svátků. Základním svátkem je 

neděle, kdy by se nemělo pracovat. Věřící v tento den chodí do kostela ke 

společné bohoslužbě a eucharistii (večeři Páně). 
Dalšími jsou výroční svátky (Temporal), kterými si věřící připomínají 

významné mezníky v životě Ježíše Krista a v dějinách církve. Uvedená data 

Platí pouze pro svátky katolické a protestantské, v pravoslavné církvi 

Popadají jednotlivé svátky díky odlišnému kalendáři na jiné dny. 

^'avní křesťanské svátky: 
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Vánoce - svátek narození Ježíše Krista. Vánočním svátkům předchází 

přípravné období zvané advent (začíná 4. nedělí před Vánocemi, název 

z latinského slova adventus = příchod). 

Tří králové - svátek tří králů (6. ledna), kteří přišli z Východu poklonit se 

Ježíšovi. Tento svátek slaví především v pravoslavné církvi. 

Velikonoce - patří k nejdůležitějším svátkům liturgického roku v katolické a 

Protestantské církvi. Slaví se v neděli po prvním jarním úplňku (mezi 26. 

březnem a 22. dubnem). Smyslem tohoto svátku je oslava Ježíšova 

zmrtvýchvstání. Nedělní slavnosti Velké noci předcházejí další významné 

dny: 

Popeleční středa (40 dní před Velikonocemi), kterou začíná 

čtyřicetidenní půst, kdy se nemají jíst masitá jídla, vejce a mléčné výrobky 

ani pít víno. V současné době již není půst tak striktně dodržován, důraz je 
sPíše kladen na duchovní soustředění v tomto období. 

Květná neděle, kdy je připomínán Ježíšův vstup do Jeruzaléma. 

Zelený čtvrtek, kterým si věřící připomínají Ježíšovu poslední večeři 
s apoštoly. 

Velký pátek, kdy si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista 
v Golgotě. 

Bílá sobota (někdy o z n a č o v a n á jako Velká sobota) připomíná spočinutí 

K r ista v hrobě. 

Nevstoupení - svátek slavený čtyřicet dní po Velikonocích oslavuje 

Vstoupení Ježíše Krista na nebesa. 

^odušní svátky - slaví se padesát dní po Velikonocích a oslavuje seslání 

D u c ha svatého na apoštoly, (www. varianty.cz) 
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v 
Římskokatolická církev 

V rámci křesťanství je katolická církev největší organizací. Přestože je 

katolická církev jednotnou církví, je v českém konfesním právu i v seznamu 

státem registrovaných církví uvedena jako církve dvě: Církev 

římskokatolická (v ČR se k této církvi hlásí téměř tři milióny lidí) a Církev 

řeckokatolická (v ČR necelých osm tisíc lidí). Rozdíl mezi oběma církvemi 

spočívá v obřadu. Církev římskokatolická slouží mše podle pravidel 

západního obřadu, zatímco Církev řeckokatolická používá východní, 

byzantský obřad. 

Katolická církev čerpá učení ze dvou základních zdrojů: z Písma 

svatého, tj. Bible a z tradice, tj. učení církevních Otců a usnesení církevních 

koncilů. 
Nejvyšší a svrchovanou autoritou je papež, který sídlí ve Vatikánu 

v Římě. Papež je volen shromážděním kardinálů a jeho úřad je doživotní. 

Katolická církev (stejně jako pravoslavná) uznává sedm svátostí: 

křest, biřmování, manželství, svátost pomazání nemocných (dříve používaný 
výraz poslední pomazání), eucharistie (přijímání svátosti oltářní, tzv. svaté 

Přijímání), svátost smíření (zpověď a pokání) a svěcení. 

Vzhledem k tomu, že manželství je považováno za svátost, církev zcela 

°dmítá rozvody. Jedinou možností ukončení platnosti manželství je úmrtí 

jednoho z manželů. Další katolické svátky viz příloha č. 1 

Pr°testantská církev 

Od katolické církve se v 16. století oddělilo reformační hnutí, které se 
S t a l° známé jako protestantismus. Stoupenci tohoto hnutí jsou též nazýváni 

Angeliky. Postupem času se hnutí dále dělilo a v současné době čítá 
n è k°lik desítek tisíc s a m o s t a t n ý c h církví. V České republice je téměř dvacet 

64 



státem registrovaných církví a náboženských společenství, které lze zařadit 

do protestantského proudu. 
Protestantské církve lze v podstatě rozdělit do tří hlavních proudů podle 

tradice, ke které se hlásí a jaké náboženské učení zastávají: 

1. církve luteránské - navazují na tradici reformátora Martina Luthera 

2. reformované církve (kalvinisté) - ztotožňují se s učením Jana Kalvína 

3. svobodné církve - nejsou státními církvemi, jsou finančně i 

organizačně nezávislé na státu. 
Některé církve kombinují učení obou reformátorů, Martina Luthera i Jana 

Kalvína. 
Pro protestanty je závazné pouze Písmo svaté čili Bible, která je nej vyšší 

autoritou. Protestantský obřad je na rozdíl od katolické a pravoslavné liturgie 
velmi strohý. Církevního dění se zde aktivně účastní nejen duchovní, ale i 

laici. 
Protestanti uznávají jen dvě svátosti - křest a eucharistii (večeři Páně). 

Manželství u této církve není považováno za svátost, proto někteří věřící žijí 
v nesezdaných soužitích, není zde ani striktně odmítána možnost rozvodu. 
N°rmy a pravidla se však mezi jednotlivými církvemi značně liší. Kněží u 
t é t o církve nemusí zachovávat celibát a mohou jimi být i ženy. 

Protestantské svátky: 

Příslušníci evangelických církví světí především neděli, dále výroční 
s v á % , zejména Velikonoce, Vánoce a Letnice. Neoslavují světce ani 

Skonají žádné náboženské poutě. 
Z protestantské církve vycházejí také některá náboženská společenství, 

k t e«i mohou vstupovat do konfliktu se zvyky většiny společnosti a někdy i se 
2 á k °ny země: např. odmítání v o j e n s k é služby - Adventisté, Svědci Jehovovi, 

Babtisté; odmítání transfuze krve - Svědci Jehovovi. (Belle, Chmela, 

astetter, 2004; www.varianty.cz) 
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Pravoslavná církev 

V roce 1054 došlo k oficiálnímu oddělení východní pravoslavné církve 

od západní římské církve. Hlavním důvodem rozštěpení církve byl především 

dogmatický spor, ale určitou úlohu sehrály také důvody kulturní, jazykové a 

politické. 

Dnes spočívá největší rozdíl mezi oběma církvemi v liturgii, nikoli 

v náboženském učení (dogmatice). 

Pravoslavná církev nemá jednotnou organizační strukturu, ani jednotnou 

a svrchovanou autoritu. Je složena z patnácti samostatných samosprávných 

církví, které nepodléhají žádné vyšší církevní instituci a dále ze čtyř církví 

autonomních, které mají nižší stupeň samostatnosti. 

V otázkách náboženského učení za závazná považují ustanovení 

"snesená na sedmi e k u m e n i c k ý c h koncilech (celocírkevní shromáždění 

církevních představitelů), které proběhly v prvním tisíciletí našeho letopočtu. 

V nich se shoduje s církví katolickou, ale na rozdíl od ní pravoslavní 

neuznávají pozdější teologický vývoj. 
U pravoslavných je též kladen větší důraz na liturgii, na praktické 

Skonávání obřadů, než na náboženské učení. Všem členům pravoslavné 
církve je doporučována aktivní účast na mystickém životě. 

Svátosti jsou v pravoslavné církvi uznávány stejné jako u křesťanské 
c í r kve (křest, biřmování, manželství, svátost pomazání nemocných, 

eucharistii, svátost smíření a svěcení. 

Manželství je považováno za nerozlučitelné, ale v praxi pravoslavná 
Církev připouští uzavření i druhého a třetího manželství. Více než tři 

Manželství však uzavřít nelze. Tolerováno je u této církve používání 

k o n c e p c e , ale umělé přerušení těhotenství je považováno za smrtelný 

hřích. 
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Pravoslavní věřící si nejvíce cení pokory, lásky a soucitu s ostatními 

tvory. Biskupové zachovávají celibát, ale kněží se mohou před vysvěcením 

na kněze oženit. (Belle, Chmela, Rastetter, 2004) 

Svátky u pravoslavných: 
Pravoslavní slaví svátky stejné, jako všichni křesťané (neděle, výroční 

svátky), ale slaví je v jiných dnech než západní církve. Vedle těchto svátků 

slaví také řadu svátků svatých (sanktoriál). Častěji oproti katolíkům zde hrají 

roli světci místního významu, (www.varianty.cz) 

Islám 

Muslimové věří, že Bůh určil řád, ve kterém jsou dány jak vztahy mezi 

Hdmi, tak vztah člověka k Bohu. Povinnosti vůči Bohu jsou zahrnuty v pěti 

— • t r \ j , - - . . 

Pilířích islámu: 
O Ramadán - devátý lunární měsíc je postním měsícem, je dobou pokání a 

smíření. Po celý měsíc (30 dní) od úsvitu do západu slunce se všichni 

dospělí, tělesně a duševně zdraví muslimové zdržují jídla, pití, kouření a 

Pohlavního styku. Staří lidé, nevyléčitelně nemocní, těhotné a kojící ženy, 
l l d é na cestách a děti do deseti let jsou od postu osvobozeni. Ti, kdo mohou, 

P°stní dny nahradí později. Ženy v období menstruace se postit nesmějí. 
půst (saum) platí pouze pro denní dobu, poté se obvykle hoduje. 

Rai*adán je tedy nejen měsícem sebezapření, ale také radosti a oslav. (Belle, 

C h m e la , Rastetter, 2004; www.clovekvtisni.cz) 

2 ) Uznán í víry (šaháda) - člověk, který se rozhodne stát muslimem, musí 
P r o n é s t před svědky a zcela upřímně vyznání: Vyznávám, že není božstva 

Boha a Muhammad je posel Boží. Povinnost vyznávat víru plní 

m u s l i l * při modlitbách. 
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3) Modlitba (salát) - koná se pětkrát denně (ráno, v poledne, odpoledne, při 

západu slunce a po západu slunce) a je považována za důvěrný rozhovor 

s Bohem a prosba za správné vedení. Modlit se muslimové mohou kdekoliv, 

doma, na ulici, v práci. 

Jednou týdně, v pátek, který je svátečním dnem, se schází k modlitbám 

v mešitě. Aby byla modlitba platná, musí splňovat několik podmínek: 

podmínku čistoty těla, čistoty místa a šatu, náležitého odění, zaujetí 

správného modlitebního směru, znalosti modlitebních časů a zbožného 

předsevzetí. 

Na modlitbu musí být vždy zutí a čistí. Pokud se nemodlí v mešitě, 

Používají pod koleny modlitební koberečky a jsou vždy otočeni směrem 

k Mekce, městu odkud pochází Muhammad. 

4 ) Náboženská daň (zakát) - čili povinná almužna. Jedná se o daň na obecně 

Prospěšné a dobročinné účely, její výše se řídí výší muslimova majetku. 

5 ) Pouť do Mekky (hadždž) - každý dospělý muslim má povinnost vykonat 
a lespoň jednou do roka pouť do Mekky. Nemocní, chudí a ženy bez 

doprovodu pouť vykonat nemusí. 
Pouť Hadždž se koná v určené dny. Před poutí by si člověk měl 

UsPořádat všechny záležitosti, zabezpečit rodinu apod. Poutník vykonává 
r ù zné obřady a pouť vrcholí Obětním svátkem (íd), kdy poutníci symbolicky 

V ě n u j í satana a nakonec obětují ovci nebo kozu. Maso z tohoto zvířete by 

P a k měli rozdat chudým jako almužnu. 

Někdy je jako šestý pilíř islámu uváděn džihád neboli „svatá válka". Je 
t 0 S n aha rozvíjet a v krajní situaci bránit islám. V Koránu je psáno: Nebudiž 

***** donucování v náboženství. A Prorok piý prohlásil, že největším 
d Ž Í h ádem je přemáhání vlastních vášní, (www.clovekvtisni.cz) 
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Ortodoxní islám tvrdí, že Korán není kniha v obvyklém slova smyslu, 

ale psané neměnné slovo Boží, které bylo s konečnou platností zjeveno 

Muhammadovi (570-632 př. Kr.). 

Nevznikl Božím tvůrčím aktem, nýbrž je věčným Božím atributem. 

Týká se všech oblastí lidského života, neexistuje předěl mezi světským a 

náboženským řádem, ale ani mezi různými národy. Islám je pro všechny. 

Muhammad za svého života citoval Korán jen ze své paměti, ale jeho první 

nástupci ve vedení obce (chalífové Umár a Uthmán) ho písemně fixovali. Má 

114 kapitol (súr), které chronologicky neodpovídají průběhu zjevení. 

Obsahují Muhammadova kázání, modlitby, poučení, zákonodárné texty. 

Ortodoxní islám zakazuje Korán překládat z arabštiny, přesto existují 

Překlady do mnoha světových jazyků. 
Když v 7. století po Kristu založil Muhammad islám, chtěli se 

muslimové odlišit od křesťanů a židů, a proto přesunuli svůj den volna na 

Pátek, kdy chodí na modlitby do mešity. 

Mešita je pro muslimy to s a m é jako pro křesťany kostel. Zdi mešity jsou 

zdobeny kresbami a ornamenty, jsou tu také znázorněny úiyvky Koránu 

Psané arabským písmem. Při vstupu do mešity těsně před modlitbou si každý 

muslim ještě umyje nohy, ruce, obličej, nos a uši. Takové očištění má pro 

muslimy nejen hygienický, ale i duchovní význam. Omytím se také 
QX, 1 , , , , * ahv se v mešitě mohl soustředit na 
symbolicky očistí od všedních starosti, aby se v nic 

modlitbu. 
r^ • „ muži s dlouhými kalhotami (muslimové Do mešity smí vstoupit pouze rnuzi s aiou y 

L > , „ vv „o n r V !n Q ženv musí mít dlouhé atké kalhoty i v běžném životě temer nenosí) a zeny 
m i r ' iA\a n l a t í i pro n e m u s l i m s k é návštěvníky 

a v y a dlouhou sukni. Tato pravidla platí pr 
w. w . v u , „o iínp soustředili na modlitbu. m e % - Ženy a muži se modlí oddělene, aby se lepe 
V š*hni se modlí arabsky, přestože by byli jiné národnost,. 
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Při modlitbě vykonávají předepsané pohyby. Vždy stojí v řadách jako 

symbol rovnosti před Bohem a všichni jsou otočeni směrem k městu Mekka, 

tedy směrem k Saudské Arábii, (www.varianty.cz) 

Muslimský lunární rok je o 11 dnů kratší než náš sluneční. Muslimský 

kalendář se oproti našemu každoročně posouvá asi o 11 dní. Jako u Židů také 

u muslimů nový den nezačíná ránem, ale západem slunce. 

Islámský letopočet začíná rokem "hidžry", tj. přesídlením proroka 

Muhammada z Mekky do Mediny v roce 622. Není tomu ale tak u všech 

muslimů, např. Libyjci nepočítají letopočet od hidžry, ale od Muhammadovy 

smrti v roce 632. 

Po Muhammadově smrti dochází v islámu k dohadům o jeho nástupci. 

Za hranice Arabského poloostrova šířili islám muhammadovi druhové -

chalífové (arabsky „zástupci"). Jedním z chalátů byl Ali - Muhammadův zeť 

a bratranec. Část muslimů byla názoru, že Muhammadovi následovníci musí 

Patřit k jeho rodině, většina muslimské obce to však odmítá. Po zavraždění 

Alího v roce 661 si jeho stoupenci začínají říkat šíité (z arabského šía „Alího 

strana"), ostatní se nazývají sunnité (od slova sunna „tradice"). 

V současné době je na světě něco málo přes 10% š í i t ů . Většinu tvoří 

v Íránu (asi 80% obyvatel) a v Iráku (zhruba 60% obyvatel). Větší počet š í i t ů 

je také v Saudské Arábii, Jemenu, Jordánsku, Pákistánu a Afghánistánu. 

U z n á v a j í náboženskou a u t o r i t u jediného vůdce, imána, který je přímým 

Potomkem Muhammada a Alího. Linie imánů se však v 9. století přerušila a 

od té doby hlásají, že nezemřel, ale byl ukryt a oni čekají na jeho návrat, 

rozdíl od s u n n i t ů mají šíité hierarchicky uspořádaný klérus 

(duchovenstvo), na jehož vrcholu stojí ájatolláhové a dole molláhove. 

Většinu muslimů ve světě tvoří sunnité (téměř 90H). Hlásají, že 

k u p u j í jediný opravdový islám. Dodržují tradici, sunnu, kterou tvorr Koran 

p l n ě n ý souborem Prorokových skutků a výroků nazývaných hadrsy. 
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Nej větším prohřeškem islámu je zpochybnění jedinosti Boha. 
v 

Muslimové musí dodržovat Zákon - Saría zaznamenaný v Koránu. 

V předpisech zákona Šaría jsou rozlišeny povinné a doporučené skutky, dále 

činy hodné pokárání a přímo zákazy. (Belle, Chmela, Rastetter, 2004) 

Přehled nej významnějších muslimských svátků viz příloha č. 2 

Judaismus 

V širokém slova smyslu označuje pojem Judaismus celou kulturní, 

sociální, právní a náboženskou tradici lidu v Izraeli. Ve specificky 

náboženském smyslu je Judaismus vyznáním, jehož základem je víra v 

jednoho Boha, který při zjevení na hoře Sinaj dal židovskému lidu Desatero 

Přikázání, Tóru a náboženské předpisy. Hlavním cílem judaismu je 

dosáhnout lepšího světa, který bude nastolen Mesiášem. 

Všechny hlavní postuláty judaismu jsou obsaženy v Tóře. V užším 

sntyslu je Tóra jen pět knih Mojžíšových, v nejširším pak veškeré židovské 

nčení. Někdy je tak označován také celý kanonizovaný soubor židovských 

svatých knih. Pod pojmem Tóra se v běžné praxi míní také Sefer Tóra -

ručně psaný svitek, obsahující text Pěti knih Mojžíšových. 

Předepsané části těchto svitků se čtou v synagoze při bohoslužbách v 

Pondělí, ve čtvrtek, na šabat, o svátcích a postních dnech. Sefer Tóra 

°bsahuje Boží slovo, proto je nutné s ní zacházet s úctou. Je zakázáno 

dotknout se pergamenu rukou, pouze ukazovátkem ve tvaru ruky. Jestliže 

SVltek upadne, je nařízen půst. 
Tóra obsahuje výklad judaismu a zároveň i jakýsi návod, podle něhož 

Žlovék, který rozhoduje o svých činech svobodně, může rozlišit dobro a zlo. 

<P«kný, 1993) 
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v # 
Židovský rok se řídí podle fází měsíce, má 12 měsíců po 29 - 30 dnech. 

Pro vyrovnání se slunečním rokem gregoriánského kalendáře se vkládá 

přestupní měsíc (adar). Někdy je nutné vložit měsíce dva. 

Rok v náboženském smyslu začíná novým rokem (Roš ha-šana, hlava 

roku); což je podle gregoriánského kalendáře v prvních dnech září a končí 

29. dnem měsíce elul (12. měsíc). 
v 

Židovský kalendář začíná stvořením. Nej významnější m svátkem je 

sabat, který je obdobou křesťanské neděle a začíná při setmění v pátek večer, 

končí v sobotu večer. 

Synagogy 
v 

Židé násilně přesazení do cizího prostředí chtěli zachovat vědomí 

sounáležitosti se svým náboženstvím, národem i historií. Začali se scházet ke 

w i n ! « ] fflfliřfii, te p ( Ä m m í W e t i m m m t 
vy tvářel i novou liturgii a pro svá shromáždění si začali stavět zvláštní domy 

~~ synagogy. 

v náboženském životě Židů zaujímá synagoga zvláštní fflfstO â V 
UrS 'tém smyslu představuje ústřední instiiuci judaismu. Ve stfedovèku byla 
C e ntr e m života všech židovských obcí: probíhaly tu každodenní bohoslužby, 

Předčítala se Tóra, konala se tu kázání, odbývaly se základní obřady a rituální 
o £ i »a , dohlíželo se tu na vzdělávání a odehrávala se soudní jednání. 

Synagoga byla střediskem obcí, vzdělávací a společenské činnosti, ale 

hlavní účel byl vždy bohoslužebný. V synagogální bohoslužbě se prolíná 
OSOb«'' i veřejná forma modlitby. Jednotlivec se tu v přítomnosti ostatních 
s°ustřeďuje na svou vlastní modlitbu a zároveň s nimi naslouchá čtení 
b i b l i * ý c h textů i jejich výkladu, ústředním okamžikem je čtení s id^ , 

'ý d e«ního úseku Tóry ze svitku uloženého v synagoze. Je to četba na 

d o v á n í , rozvržená tak, aby se celá Tóra přečetla za jeden rok. Den 

^ i e n í a ukončení cyklu čtení je jedním z judaistických svátku. 
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Svitek Tóry, nej cennější a nej důležitější předmět v synagóze je spolu s 

dalšími bohoslužebnými předměty uložen v aron ha-kodeš (svatostánku), 

zvláštní schránce, která je volně přistavena ke zdi orientované směrem k 

Jeruzalému, nebo je do této zdi vestavěna. Svatostánek je zakiyt ozdobným 

závěsem (parochet), před ním visí ner tamid (věčné světlo), symbol svícnu v 

jeruzalémském Chrámu. Po stranách aron ha-kodeš jsou umístěna čestná 

sedadla pro rabíny a další vážené účastníky bohoslužby. 

K vykonávání n á b o ž e n s k ý c h úkonů v synagoze j e nutná přítomnost 

rabína, bohoslužbu může vést školený chazan či kantor. Veškeré počínání 

věřících v synagóze je stanoveno předpisy a požadavky tradice zakotvenými 

v halachickém právu. Příkazy halachy určují mužům nosit v synagóze talit; 

zakazují tu jíst, pít, spát, pomlouvat, rušit, provádět obchodní transakce apod. 

( P ě k n ý , 1993; Belle, Chmela, Rastetter, 2004) 

Jedním ze základních p ř e d p i s ů judaismu je obřízka. Jde o rituální úkon, 

jehož součástí je operativní odstranění předkožky, ke kterému má dojít 

jakmile to zdraví chlapce dovolí, obvykle v osmý den života. Místem k 

obřadu většinou bývá synagoga. Provádí ho kvalifikovaný mohel, obřad 

^ a d u j e přítomnost minjanu (modlitební kvorum deseti dospělých mužů), je 

vázán příslušným rituálem a doprovázen řadou modliteb a zvyklostí. Při 

^ ř adu obdrží chlapec hebrejské jméno. Provedení obřízky (mila) je 

zaznamenáno v obřízkových knihách. Obřízka patří mezi nej důležitější 

symboly smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem. 
• o nři níž se ve třinácti letech chlapec 

Mezi další rituály patří bar micva, pn niz se v 
„synem povinnosti" a je p W odpovědný v náboženské oblasti. Bar 

- - a je p r o h l á š e n a „a slavnosti, která se koná v synagoze první sobotu P o 

v iv't'njm 7 Tórv. Po skončeni 
J e h o 13. narozeninách. Je poctěn predetamm Tory 

boh°služby pořádá rodina hostinu na chlapcovu počest. 

73 



Dívky zase při obřadu Bat Mieva ve 12 letech pronesou v synagoze 

přednášku na téma z Tóry a dostávají dary. 
V komunitách západní Evropy a USA se synagogy stále častěji stávají 

střediskem veškeré židovské činnosti. 

v 
Židovská rodina 

Tradiční model židovské rodiny je patriarchální, s dominujícím otcem 

jako hlavou rodiny, který nese tíhu materiálního zabezpečení, ale také 

náboženskou výchovu dětí a studium písma. Matka hraje roli strážkyně 

domácího krbu. Dobrá žena a matka je považována za Boží požehnání a je 

Předmětem úcty a chvály. 
V současné době se však postavení ženy poněkud mění. Pro tradiční 

židovskou rodinu platí vřelý vztah k dětem, které jsou vnímány jako 

Požehnání a dar Boží. 
Rozvod judaismus n e z a k a z u j e , rabínský soud ho však povolí jen tehdy, 

selžou-li všechny možnosti smíru. 
PO rozvodu se žena může provdat za kteréhokoliv žida s výjimkou téch, 

s nimiž byla před rozvodem v příbuzenském vztahu, včetné svého bývalého 

manže]a. Rozvodového obřadu se účastní tři rabíni. 

V minulosti se manžel mohl se ženou r o z v é s t bez jejího souhlasu, ale od 
10- století je tento akt zakázán s výjimkou případů manželčina odpadlictví, 

"ápadně špatného ehování nebo n e v y l é č i t e l n é duševní ehoroby, kdy j e však 

P o t ř e b í získat souhlas 100 r a b í n ů . (Belle, Chmela, Rastetter, 2004) 
P ^ l e d nejvýznamnějších židovských svátků, zvyků a tradic viz příloha č. 3 
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Neteistické (karmánové) systémy jihovýchodní Asie 

Hinduismus 
Hinduismus má velké množství posvátných textů. Čtyři védy (vznik 

1500-1000 př. Kr.) svědčí o polyteismu, který je příbuzný náboženství jiných 

indoevropských národů. 
Cílem náboženství je pozemský úspěch a blahobyt. Příznivci tohoto 

náboženství uctívají různé třídy hierarchicky seřazených bohů, z nichž 

nej vyšší jsou Varuna a Indra, kteří vyžadují stále nákladnější a složitější 

obřady. 

Buddhismus 

Po smrti Buddhy Sidhárty Gautamy (483 př. Kr.) se sešel první mnišský 

koncil, který dal podnět k sestavení Buddhových slov. Ta se tradovala 

dlouhou dobu pouze ústně. Na třetím koncilu v r. 253 byl tento kánon 

Přepracován a teprve v 1. st. př. Kr. byl zachycen písemně (.Pálijský kánon, 
TriPitaka). 

özinismus 
Vznikl podobně jako buddhismus (v 6. st. př. Kr.) v reakci na 

ba l i s t i cký bráhmanismus. U nás je málo známý. Klade velký důraz na 
Soucit. Texty byly předávány ústně až do 3. st. př. Kr., kdy vznikl kánon 
(Sidhárta). Obsahuje metafyziku a nauku o spáse, životní pravidla pro 
m n i < % a pro laiky, popisy života svatých a mnohé legendy. 

T,betský buddhismus 
Bardo Thödel - Tibetská kniha mrtvých se stala na Západě populární 

Psychologickému výkladu C. O. Junga. Jedná se pouze o jednu z mnoha 
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tibetských Knih mrtvých. Slouží k předčítání u lůžka umírajícího, aby ho 

provázela na onen svět a pokud možno ho uchránila před znovuzrozením. 

Po cestě se duše setkává s hněvivými a pokojnými božstvy, v nichž musí 

rozpoznat přeludy, projekce svého vlastního strachu, hříchů. Prolínají se zde 

prvky lamaistického buddhismu a lidového šamanismu. 

Konfucíanismus 
Konfucianismus je vlastně systém občanských, etických a náboženských 

nauk, které sebral a sjednotil Kchung fu-c' (Konfucius) v 5. st. př. Kr. 

Nejdůležitější roli zde hraje úcta k tradici, k předkům, hierarchická struktura 

světa a státu. Ztělesněním řádu Li je císař. 
Konfucianismus není v pravém smyslu náboženstvím, zůstává v rovině 

Přirozené lidské mravnosti. Základním textem jsou Hovory Konfuciovy, 

sebrané výroky Mistra a jeho žáků. 

Taoismus 
Taoismus byl původně filosofickým směrem, postupně se z něho 

vyvinulo náboženské učení. Současník Konfuciův Lao-c' (570-490 př. Kr.) 

N e c h a l svým následovníkům knihu Tao-te-ťing, Knihu o tao a ctnosti. 

Všechno jsoucno je jedno jediné dění (tao). Důležité je nechat se nést tímto 
děni 'm, nezasahovat do něj svou žádostivostí a nevědomostí. 

Taoismus, konfucianismus a buddhismus se v Číně vzájemně ovlivnily a 
Pr°Pojily do synkretistické jednoty, v níž už je těžké rozeznat hranice 

JednotliVých směrů. 
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3 Konkretizace problematiky akulturace a adaptace 
v 

imigrantů v CR 

3. 1 Integrace cizinců v mezinárodním kontextu 

Na základě rozhodnutí Rady (2455. zasedání Rady - Spravedlnost a vnitřní 

Věei) v Lucemburku ve dnech 14. - 15. října 2002) došlo při Evropské komisi 

k ustavení expertní pracovní skupiny National Contact Points on Integration, 

která pracuje v rámci Generálního ředitelství Spravedlnost a vnitřní věci. 

Skupina se schází několikrát ročně a jejím úkolem je především výměna 

informací a zkušeností z oblasti integrace cizinců. 

V roce 2004 došlo k přijetí První výroční zpráva o migraci a integraci 

(Annual Report on Migration and Integration) a k vydání Příručky o integraci 

(Handbook on Integratoin), která vzniká jako výstup ze seminářů pořádaných 

Evropskou komisí v roce 2004 k jednotlivým klíčovým tématům integrace. Tato 

Příručka byla v roce 2005 přeložena do českého jazyka a dána k dispozici 
k širokému užití jak v rámci státní, tak veřejné správy i neziskových organizací. 

Haagský program, schválený Evropskou radou na zasedání ve dnech 4. - 5. 

"«opadu 2004, zdůrazňuje nutnost větší koordinace národních integračních 

Politik a iniciativ EU v této oblasti. Jako reakci na výzvu Evropské rady přijala 
E -opská komise dne 1. září 2005 Sdělení Evropské komise Radě, Evropskému 

Parlamentu, Ekonomickému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Rámci 
„ . , Pwrnmké unii. Jeho zakladem jsou Pr° integraci státních občanů třetích zemi v Evropské un J 
náv u , nri r e a l i z o v a t schválené Spolecne principy r hy opatření, která by měla pomoci realizova , . 

M r a č n í politiky v praxi. Doporučená opatření jsou n a v á n a ^ n a urovn, 

tak na úrovni EU. (Koncepce integrace cizinců v roce 2005,2006) 
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3. 2 Legislativa vztahující se k problematice menšin 

v ČR a EU 

V České republice ke dni 31. 12. 2004 žilo 254 294 cizinců, tj. cca 2,4% 

všeho obyvatelstva. Mezinárodní migrace je trvalým jevem ve většině 

vyspělých států a cílovými zeměmi jsou také všechny členské státy Evropské 

unie. 

Například v Německu bylo ke stejnému datu zaevidováno 6 717 115 

cizinců, tj. cca 8% obyvatelstva, v Norsku 213 303, tj. cca 4,6%, ve Finsku 108 
346, tj. 2,1% a v Nizozemí k 1. 1. 2004 bylo 702 200 cizinců, tj. cca 4%. 

(www.destatis.de, www.ssb.no,www.stat.fi,www.cbs.nl.) 

Pro srovnání lze uvést, že v roce 1990 byl počet cizinců v České republice 
3 5 198, tj. cca 0,3%. Tyto statistické údaje nezahrnují nelegálně pobývající 
cizince, žadatele o azyl cizince pobývající v ČR na krátkodobá víza nebo 

nelegálně. (Koncepce integrace cizinců v roce 2005, 2006) 

Integrační politiky jednotlivých členských států Evropské unie se poměrně 
2načně liší, nejen co se týká stanovení cílů a cílové skupiny, ale i způsobu 

integrační politiky. Je to dáno mimo jiné rozdílnou historickou zkušeností 

Migrací vdané zemi, rozdílným původem přistěhovalců, rozdílnými 

Potřebami a rozdílným právním řádem jednotlivých zemí. Přesto mají 

integrační politiky určité rysy společné. Při přípravě národních strategií jsou 

některé prvky integračních politik členských států přejímány. 

Rozvoj a implementace integrační politiky je úkolem každého členského 

Po přijetí Amsterdamské smlouvy (více v kapitole 4. 4. Integrace cizinců 

v Mezinárodním kontextu) je v Evropské unii integraci věnována stále větší 

P°zornost. 

V České republice byla v roce .999 zpracována a vládou české republik, 

^ á , e n a patnáct,bodová strategie Zásady koncepce integrace c . n c u „a 
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území České republiky, a na jejím základě byla připravena Koncepce 
( v 
integrace cizinců na území České republiky, která byla přijata v roce 2000. 

v 
Přehled usnesení vlády České republiky vztahující se ke Koncepci 

, v 

integrace cizinců: usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 1999 č. 

689 o Zásadách koncepce integrace cizinců na území České republiky a o 

přípravě a realizaci této koncepce; 

usnesení vlády České republiky ze dne 11. prosince 2000 č. 1266 o realizaci 

Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu 

Koncepce integrace cizinců na území České republiky; 

usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2001 č. 1360 k Informaci o 

zkušenostech se zaváděním Koncepce integrace cizinců na území České 

republiky; 

usnesení vlády České republiky ze dne 13. ledna 2003 č. 55 k účinnosti 
v 

Koncepce integrace cizinců na území České republiky a další rozvoj této 

koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie; 

usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2003 č. 1252 k převodu 

agendy spojené s koordinací realizace Koncepce integrace cizinců na území 
v 

České republiky z Ministerstva vnitra na Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

usnesení vlády České republiky ze dne 11. února 2004 č. 126 k realizaci 

Koncepce integrace cizinců v roce 2003 a její další rozvoj v souvislosti se 

vstupem České republiky do Evropské unie; 

usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2005 č. 5 k Realizaci Koncepce 

integrace cizinců do konce roku 2004 a k jejímu rozvoji v dalších letech. 
v 

Cíle Koncepce integrace cizinců na území České republiky: 

Přibližování postavení legálně a dlouhodobě usedlých cizinců právnímu 

postavení státních občanů České republiky a důsledná a systematická ochrana 

přístupu cizinců k základním lidským právům a svobodám, včetně politických, 

hospodářských, sociálních a kulturních práv na území České republiky, 

posilování uplatňování principu rovného přístupu a rovné příležitosti pro 
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cizince, a to zejména ve vztahu kjejich právnímu postavení a ochraně, 

zaměstnávání a podnikání, bydlení, kultuře, náboženství a jazyku, vzdělávání, 

zdravotní péči a účasti na veřejném a politickém životě v České republice, 

včetně veřejné ochrany cizinců před diskriminací. 

Snaha důstojným způsobem a podle možností ovlivnit a usměrnit dosavadní 

spontánnost a nekoordinovanost průběhu procesu integrace dlouhodobě a 

legálně usazených cizinců, vytvoření podmínek pro realizaci integrace a 

ovlivnění vztahů státních občanů a cizinců, zajištění přiměřené kontroly nad 

průběhem integrace a cílené intervence státu v této oblasti. 
3- Snaha vytvořit základní organizační, koordinační, administrativní, ekonomické 

a metodické podmínky pro systematickou a dlouhodobou realizaci Zásad 

koncepce integrace cizinců zainteresovanými institucemi a pro rozvoj jejich 

vzájemné spolupráce ve všech oblastech a souvislostech, v praktické i 

výzkumné rovině. 

Podpora boje proti nelegální migraci a ostatním nelegálním aktivitám a 

snižování bezpečnostních rizik spojených s migrací, respektive s jejími 

důsledky. (Koncepce integrace cizinců v roce 2005, 2006) 

Právní aspekty integrace cizinců: 

V resortu Ministerstva práce a sociálních vèci byl rozpracován soubor 

podmínek pro zjednodušení udělování povolení k zaměstnání cizinců v zákoně 

« zaměstnanosti č. 435/2004 Sb„ kletý nabyl účinnosti dne 1.10.2004 a který 

PHnáší některé významné změny v oblasti zaměstnávání cizinců. 

Dnem 1. 4. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 36/2004 Sb„ ktetým se mění 

Zákon č 42/1994 Sb„ o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o 

Měnách některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších 

h ř ^ - o U 1 nHctraněno omezení cizince být účasten Podpisů. Tímto zákonem bylo odstraněno 
v, \pn ie-li trvale žijící na území 

Penzijního připojištění se státním pnspevkem jen je irv j 

k 
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v 

České republiky. Zároveň s tím bylo zrušeno omezení výplaty dávky penzijního 

připojištění, přestěhuje-li se účastník do členského státu EU. 

Na základě zákona č. 425/2003 Sb., je s účinností od 1. 1. 2004 cizincům 

umožněna účast na nemocenském a důchodovém pojištění, pokud vykonávají 
r y v 

na území CR pracovní činnost na základě pracovního vztahu uzavřeného podle 

cizích právních předpisů. 

Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 

unie, který upravuje uznávání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském 
státě EU. 

Po vstupu ČR do EU se na migrující občany EU a příslušníky třetích států, 

kteří bydlí v některém členském státě, vztahují Nařízení Rady 1408/71 a 
574/72 o koordinaci sociálního zabezpečení. 

Při poskytování dávek státní sociální podpory i sociální péče je od 1. 5. 
2°04 podmínka trvalého pobytu prolomena pro občany EU volně migrující za 

Prací a jejich rodinné příslušníky v důsledku platnosti Nařízení Rady 1408/71, 

Nařízení Rady 574/72 a Nařízení Rady 1612/68; osoby dlouhodobě pobývající 
n a území ČR a ekonomicky neaktivní občané EU mají nárok na dávky státní 
s°ciální podpory po uplynutí doby 365 dnů pobytu. (Koncepce integrace 
Clzinců v roce 2005, 2006) 

3- 2- 1 Cílená specifická opatření 

Vzhledem ke zkušenostem s realizací Koncepce integrace cizinců v letech 
1 9 9 9 - 2004, v návaznosti na zahraniční zkušenosti, na vývoj problematiky 
Íntegrace n a evropské úrovni a na provedené analýzy faktického a právního 
S t a v" vznikla potřeba dosavadní koncepci v někteiých oblastech revidovat. Na 

dosavadních zkušeností a ve světle pokračujícího vývoje politiky 
,n tešrace cizinců v zahraničí lze za nejzávažnější nedostatek stávající Koncepce 
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integrace cizinců považovat skutečnost, že se zaměřovala pouze na přiznávání 

práv cizincům a nechávala stranou otázku sociální integrace. Sociální integraci 

byla dosud věnována pozornost pouze v rámci dotační politiky jednotlivých 

resortů, nelze tedy hovořit o systematickém nástroji integrační politiky. 

V aktualizované Koncepci integrace cizinců jsou navržena cílená 

specifická opatření v rovině legislativní i nelegislativní, která jsou formulována 

za účelem naplnění klíčových předpokladů integrace, které jsou podmínkou pro 

úspěšné začlenění v dalších oblastech života společnosti. Integrovanou osobou 

je především člověk, který udržuje kontakty s ostatními členy společnosti, je 

schopen si sám, případně s pomocí rodinných příslušníků, zabezpečit své 

životní potřeby a identifikuje se se základními hodnotami společnosti, ve které 

žije; z tohoto hlediska byly klíčovými předpoklady úspěšné integrace cizince 
v podmínkách ČR stanoveny: 

) znalost českého jazyka 

^ ekonomická soběstačnost cizince 

' orientace cizince ve společnosti 
4) vztahy cizince se členy majoritní společnosti. 

Ad. 1 

Cílem navrhovaných opatření je podpořit znalost českého jazyka ze strany 
cí lové skupiny cizinců, a to prostřednictvím legislativního zakotvení podmínky 

kalosti českého jazyka jako podmínky přidělení trvalého pobytu. 

Navrhovaná opatření jsou formulována v časové posloupnosti; plnění 

jednotlivých kroků je podmínkou pro realizaci opatření navazujících. V první 
f á z i je nutné, aby byly v maximální míře využity výstupy z projektů Programu 

'niciativy společenství EQUAL a předešlo se tak duplicitním aktivitám, 

ž í n ě n é projekty budou ukončeny k 30. 6. 2008. V návaznosti na výstupy z 
těchto projektů budou předloženy příslušné legislativní návrhy, které nabudou 

Učinnosti nejpozději k 1. 1.2010. 
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Pro cizince, na které se vztahuje povinná školní docházka byla jako cíl 

stanovena podpora znalosti českého jazyka ze strany dětí - cizinců. Uvedená 

opatření směřují především k zabezpečení výuky českého jazyka pro děti-

cizince, na které se vztahuje povinná školní docházka. 

Jedním z úkolů je doporučit ředitelům škol metodický postup při výuce 

dětí cizinců, vyhlašovat programy podporující výuku českého jazyka pro děti-

cizince a prozkoumat možnosti vyčlenění resortních zdrojů na programy 

Podporující výuku českého jazyka pro děti cizinců. 

Monitorovat ve spolupráci s Českou školní inspekcí stav výuky českého jazyka 

Pro cizince, na které se vztahuje povinná školní docházka. 

Ad. 2 

Cílem bylo stanoveno podpořit ekonomickou soběstačnost cizinců, a to 

zjednodušením administrativní náročnosti související s uplatněním cizinců na 

českém trhu práce a cíleným využíváním existujících programů směřujících 

k integraci znevýhodněných skupin obyvatel. V průběhu roku 2007 budou 

Předloženy příslušné legislativní návrhy. 

Jedním z úkolů je navrhnout systém tvorby a pravidelné aktualizace 

seznamů dlouhodobě neobsaditelných míst/profesí, ve kterých je dlouhodobý 
nedostatek českých zájemců o zaměstnání s cílem urychlit a zjednodušit 

zaměstnávání cizinců. Dále analyzovat možnosti zjednodušení právní úpravy 

udělování povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí, případně povolení 
k zaměstnání cizince. Zvyšovat informovanost zaměstnavatelů o podmínkách 

Vměstnávání různých kategorií cizinců a zvyšovat informovanost cizinců o 

Procedurách legálního zaměstnávání. 

Ad. 3 

Cílem je zlepšit informovanost cizinců o české společnosti, jejích 

^dnotách a fungování jejích institucí. 

Mezi návrhy pro první fázi (do roku 2008) je zpracovat koncepci úvodních 
kurzů, včetně stanovení cílové skupiny a způsobu ověření získaných znalostí se 
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zřetelem na propojení těchto kurzů s metodikou kurzů českého jazyka pro 

cizince. Dále zajišťovat zpracovávání či aktualizaci publikací poskytujících 

cizincům informace spadající do gesce jednotlivých ministerstev a vhodnými 

způsoby je distribuovat mezi cílovou skupinu cizinců a poskytovatele služeb 

cizincům. 

Ad. 4 

Podpořit rozvoj vztahů mezi cizinci a členy majoritní společnosti, včetně 

informování společnosti o aspektech přítomnosti cizinců na území České 

republiky. Tento cíl má být splněn především prostřednictvím multikulturní 

výchovy pracovníků veřejné správy a podporou kulturně vzdělávacích a 

výchovných aktivit. Pozornost by měla být věnována též zvyšování jazykových 

dovedností pracovníků státní správy, kteří přicházejí do styku s cizinci. 

(Koncepce integrace cizinců v roce 2005,2006) 

3. 2. 2 Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření jsou taková opatření a postupy, která zohledňují dopady 

Pojímaných či existujících opatření na integraci cizinců při tvorbě a revizi 

J lných politik a právních úprav (tzv. mainstreaming). 

Jednou ze zásad je zásada právní jistoty, spravedlivého přístupu a narůstání 

Práv. Zároveň však platí, že stát v plném rozsahu přiznává veškerá práva 

P°uze těm jedincům, kteří jsou jeho státními občany. Rozsah práv přiznaných 
Cl2inci se bude zpravidla odvíjet od délky jeho pobytu na území České 
rePubliky. 

V oblasti s o c i á l n ě - e k o n o m i c k é integrace byly identifikovány jako hlavní 

PHáŽky - administrativní náročnost získání pracovního povolení a naopak 

Nativně jednoduchý přístup k živnostenskému oprávnění, okamžitá ztráta 

P°volení k pobytu při ztrátě zaměstnání, nemožnost změnit zaměstnání před 
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skončením platnosti povolení k zaměstnání, aniž by byla dotčena platnost 

povolení k pobytu, rozšířené nelegální zaměstnávání cizinců, nemožnost podílet 

se na veřejném systému zdravotního pojištění u státních občanů třetích zemí 

nebo jejich rodinných příslušníků (zejména dětí), kteří nejsou zaměstnanci na 
' r V V 

území CR, nebo nemají na území CR trvalý pobyt, nebo se jedná o občany 

státu, se kterými nemá ČR uzavřenu bilaterální smlouvu, nebo se na tyto osoby 

nevztahuje Nařízení Rady (ES) č. 859Ú2003, které rozšiřuje používání 

ustanovení nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení č. 574/72 na státní občany 

třetích zemí. 

Kulturní integrace zahrnuje otázku přístupu cizinců k základním pravidlům 

a normám hostitelské společnosti, aj. 

Hlavním úkolem v kulturní oblasti je podpora akcí multietnického 

charakteru k podpoře vzájemného poznání mezi cizinci a hostitelskou 

společností i k prevenci xenofobie a rasismu ve společnosti; dále pak podpora 

kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, směřujících k informovanosti o 
v 

kultuře, dějinách a tradicích jak hostitelské země (CR), tak i cizinců. Dalším 

úkolem integrace v kulturní oblasti je podpořit kulturní a umělecké aktivity 

cizinců i rozvoj jejich vlastní kultury. 

Politická integrace zahrnuje oblast volebního práva na místní úrovni, právo 

sdružovací a shromažďovací, svobodu aj. 

Jako hlavní překážky v oblasti politické integrace byly identifikovány 

existence povolovacího režimu při vzniku organizací cizích státních příslušníků 
a Podmínky registrace občanských sdružení a neexistence volebního práva 
ci*inců s trvalým pobytem ve volbách do zastupitelstev obcí a krajů. (Koncepce 
lntegrace cizinců v roce 2005, 2006) 
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3. 3 Plán integrační politiky MŠMT (2004 - 2006) 

a současnost 

Na základě závěrů z Analýzy postavení cizinců dlouhodobě žijících 
v 

v České republice a návrhu optimalizačních kroků, zpracované v rámci 

Odborné konzultační skupiny koncepční a legislativní a schválené dne 15. 

dubna 2005 Komisí ministra práce a sociálních věcí pro integraci cizinců byly 

optimalizační kroky doporučeny příslušným ministrům k zapracování do 

programů jednotlivých resortů. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se problematikou vzdělávání 
• • • o r v 

cizinců v rámci Koncepce integrace cizinců na území CR systematicky zabývá 

od roku 2000. 

Mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace patří připravenost školského 

systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky. Cizinci mají 
v České republice v oblasti vzdělávání zásadně stejná práva a povinnosti jako 

státní občané České republiky, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak. 

Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České 
v 

rePubliky, mají všichni cizinci, tak jako občané CR, právo na vzdělání. Podle 

článku 10 Ústavy České republiky jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, 
k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, 

součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 
Použije se mezinárodní smlouva. 

Právo na vzdělání tak vyplývá z článku 10 Ústavy ČR ve spojení 
s článkem 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

Právech. V Úmluvě o právech dítěte je v článku 28 stanoveno, že smluvní 

strany uznávají právo dítěte na vzdělání. 

Pokud se jedná o studium na vysoké škole, cizincům se umožňuje studovat 
n a veřejných vysokých školách za stejných podmínek jako občanům České 
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republiky. Cizinci mají stejné postavení i v otázce úhrady poplatků spojených 

se studiem, hradí je ve stejné výši a za stejných podmínek jako občané České 

republiky. Pouze při studiu ve studijních programech uskutečňovaných v cizím 

jazyce stanovuje veřejná vysoká škola poplatek na základě vlastního rozhodnutí 

bez jakéhokoliv omezení. (Koncepce integrace cizinců v roce 2005, 2006) 

V únoru 2001 byl projednán na poradě vedení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy materiál Podíl vzdělávání na integraci cizinců čj. 32 

873/2000-22-11. Opatření přijatá k tomuto materiálu se stala akčním 

programem k plnění úkolů resortu v oblasti vzdělávání cizinců v krátkodobém a 

střednědobém výhledu. Zásadní okruhy tohoto materiálu jsou každoročně 

aktualizovány. 

V praktické rovině MŠMT zajišťuje bezplatné kurzy pro osoby, jimiž byl 

udělen azyl, zabezpečuje povinnou školní docházku dětí azylantů a účastníků 

řízení o azyl, jako součást plnění závazků vyplývajících z mezinárodních 

úmluv, kterými je ČR vázána. Pozornost je věnována sledování a 

vyhodnocování statistických údajů v souvislosti se vzděláváním cizinců na 

základě spolupráce s ÚIV a Českým statistickým úřadem. 

Česká školní inspekce přináší prostřednictvím průběžného monitorování 

situace ve vzdělávání cizinců na základních a středních školách důležité 

Poznatky, které přispívají k informovanosti ve vztahu k požadavkům a 

Problémům spojeným se vzděláváním dětí cizinců. 

Další oblastí, které je věnována systematická pozornost, je pregraduální a 

Postgraduální vzdělávání učitelů v oblasti integrace cizinců. Součástí studijních 

Plánů pregraduální přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách je 

výchova k toleranci, proti xenofobii a k podpoře integrace cizinců. 

Pozornost je věnována též multikulturní výchově na základních a středních 

kolách a odborných učilištích. Důraz je kladen zejména na podporu programů 

děruj íc ích k multikulturní výchově žáků. Za závažný krok vpřed na poli 

^ultikulturality je možno považovat zařazení multikulturní výchovy mezi tzv. 

87 



průřezová témata v Rámcových vzdělávacích programech pro základní a 

střední vzdělávání. Znamená to, že multikulturní problematika se určitým 
v 

způsobem "dostane" do všech Školních vzdělávacích programů a tudíž celá 

žákovská a studentská populace by měla být v dané oblasti lépe poučena oproti 

minulosti. Do jaké míry bude toto "poučení" kvalitní a efektivní závisí na 

kompetenci pedagogů a odpovědnosti jednotlivých škol věnovat této 

problematice adekvátní pozornost. 

Významný je i požadavek na prohloubení komunikace a odborné 

spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s vysokými školami a 

univerzitami s cílem zvýšit a zintenzívnit účast vysokých škol a univerzit při 

realizaci opatření na podporu vzdělávání cizinců a při prevenci rasismu a 

xenofobie dětí a mládeže. 

Plán integrační politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

vychází z dosavadních zkušeností ministerstva a z Analýzy situace a postavení 
v 

cizinců dlouhodobě žijících na území České republiky, skládá se z osmi 

základních bodů: 

1- Výuka českého jazyka jako cizího jazyka, včetně zajištění organizace 

základních kurzů českého jazyka pro cizince, jimž byl udělen azyl. 

2- Pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů v oblasti integrace cizinců. 

3- Vytváření všestranných podmínek k realizaci efektivní multikulturní výchovy 

celé české školní populace. 

Dotváření ekonomických a organizačních podmínek pro oblast vzdělávání 

cizinců včetně dětí-cizinců bez doprovodu. 

Průběžné monitorování situace ve vzdělávání cizinců v základních a středních 

školách, ve vyšších odborných školách a vysokých školách a školských 

zařízeních včetně zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. 
, r v 

Zabezpečovat prostřednictvím UIV a České školní inspekce sběr potřebných 

statistických údajů. 
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7. Koordinovat průběžně pedagogický výzkum, plány studií a výzkumů cizinců a 
• • • • v 

jejich komunit z pohledu integrace na území České republiky, podporovat 

zařazování problematiky multikulturní výchovy a výuky cizinců do vzdělávání 

učitelů. Podporovat tvorbu učebnic, pořádat semináře. 

8. Zajistit funkční systém pro uznávání vzdělání, odborné přípravy a profesní 

kvalifikace dosažené v zahraničí. (Koncepce integrace cizinců v roce 2005, 

2006) 

3. 4 Systém péče o nezletilé cizince bez doprovodu v ČR 

Pravděpodobně nej rizikovější skupinou cizinců přicházejících do naší 

republiky jsou nezletilí cizinci bez doprovodu. Nejčastěji se jedná o uprchlíky 

bez rodičů a bez domova i ve své původní vlasti. Kromě většiny základních 

Potřeb těmto dětem chybí sociální opora od rodičů, příbuzných a přátel. Ocitly 
S e v cizím neznámém prostředí a jsou nuceny se s tímto faktem vyrovnávat. 

Do roku 2004, před vznikem Zařízení pro děti - cizince, byli nezletilí bez 

doprovodu mladší 151et umísťováni do dětských diagnostických ústavů a 

následně do dětských domovů. Nezletilí bez doprovodu ve věku 15 až 18 let 
byli umísťováni v azylových zařízeních (pouze žadatelé o azyl) nebo 
v zařízeních pro zajištění cizinců. Například pobytové středisko v Kostelci nad 

Orlicí, kde byla pro tuto skupinu žadatelů zřízena chráněná zóna. Pobývali zde 

P° celou dobu azylového řízení, tedy i několik měsíců. Na děti cizinců se 

nevztahovala povinná školní docházka. Jednou týdně měli možnost navštěvovat 

kurz českého jazyka. Nezletilí byli v kontaktu se sociálními pracovníky 
stfediska, ale výchovná péče zde chyběla. Po nabytí zletilosti byli tito žadatelé 

Přemístěni mezi dospělé a již se jim neposkytovala žádná speciální péče. 

Část nezletilých bez doprovodu byla umísťována do Zařízení pro zajištění 
cizinců (dále jen ZZC) ve Velkých Přílepech, které spadalo pod správu Policie 
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v 

CR. Pokud cizinci v ZZC požádali o mezinárodní ochranu, byli po propuštění 

ze ZZC, přemístěni do pobytového střediska. Ti, kteří o azyl nepožádali, byli po 

180 dnech propuštěni, aniž by jim byla poskytnuta jakákoli následná péče. 
v 

V současné době jsou v České republice tři zařízení pro zajištění cizinců 

(Bělá - Jezová, Frýdek - Místek a Poštorná). Do těchto detenčních zařízení 

jsou umísťováni cizinci starší 15 let, a to na základě rozhodnutí o zajištění. 

Podle platné úpravy zákona o pobytu cizinců je policie jednak oprávněna 

zajistit cizince, který by mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, 

veřejné zdraví či práva a svobodu druhých, a to za účelem správního vyhoštění. 

Dále pak cizince, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území ČR, za 

účelem jeho předání podle mezinárodní smlouvy. Pokud je zajištěn nezletilý 

bez doprovodu, je policie povinna ustanovit mu opatrovníka pro zajištění. 

Zajištění nezletilí bez doprovodu, kteří v průběhu pobytu v ZZC nedosáhnou 

zletilosti, jsou přemísťováni do Zařízení pro děti - cizince, (http://www.opu.cz/) 

V roce 2002 byl usnesením vlády o koncepci umísťování, vzdělávání a 

výchovy dětí s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl bez 

doprovodu v zařízeních ústavní výchovy uložen Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) úkol zřídit a provozovat Zařízení pro děti -

cizince v Praze, které má kompetence ke koordinaci a metodickému vedení 

celého postupně vznikajícího systému péče o tuto skupinu dětí. MŠMT po 

Přijetí tohoto usnesení zahájilo přípravné aktivity vedoucí k naplnění tohoto 
Usnesení. 

Dne 1. 11. 2003 MŠMT administrativně zřídilo Diagnostický ústav 

"Domov pro děti - cizince" se sídlem Radlická 30, Praha 5, které bylo následně 

Vřazeno do systému škol a školských zařízení. Toto zařízení prakticky zahájilo 

Provoz 15. 6. 2004. V září 2004 začal pracovat Dětský domov se školou a 

Výchovný ústav pro děti - cizince v areálu Permon, Hříměždice - Vestec 20, 

^ 'bram. Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, 
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výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola jsou 

příspěvkovou organizací MŠMT. 

V tomto zařízení je dětem cizinců poskytovaná péče, která zhruba 

odpovídá péči poskytované českým dětem v obdobných zařízeních, ale s 

některými službami navíc, např. využívání služeb tlumočníků, zvýšený počet 

vyučovacích hodin českého jazyka apod. 

Do Zařízení pro děti - cizince jsou umístěni všichni nezletilí cizinci bez 

doprovodu, kteří se nacházejí na území ČR. Jsou to nezletilí cizinci, kteří jsou 

propuštěni ze zařízení pro zajištění cizinců, nezletilí žadatelé o azyl poté, kdy 

absolvují vstupní procedury v přijímacím středisku MV ČR, i nezletilí cizinci, 

kteří jsou zadrženi policií na území ČR. O umístění dítěte do zařízení pro děti 

cizince rozhoduje soud na základě usnesení o nařízení předběžného opatření, 

které podává orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

3- 4. 1 Mezinárodní organizace zabývající se péčí o nezletilé 

cizince bez doprovodu 

Mezinárodními organizacemi, působícími v České republice jsou Úřad 

Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro 
migraci (IOM). 

Mezinárodní organizace pro migraci - the International Organization for 

Migration (IOM) je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla 

Založena v roce 1951 a v současné době má již 109 členských států a 24 

Pozorovatelů. V České republice působí od roku 1998. Zpočátku se zabývala 

b rněna programem dobrovolných asistovaných návratů. IOM Praha tímto 

^ g r a m e m nabízí migrantům možnost dobrovolně se vrátit do zemí původu 
b e* administrativních průtahů. Další významnou oblastí činnosti IOM je 

^ v e n c e obchodu s lidmi, zejména se ženami a dětmi. Zcela novým projektem 
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je projekt s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v jehož rámci začala ČR 

přijímat kvalifikované pracovaní síly ze zahraničí. 

zabývající se péčí o uprchlíky. Byl založen v roce 1951 Valným 

shromážděním OSN a v současné době působí ve 119 zemích světa. 

Vykonává humanitární, sociální a nepolitickou činnost a jeho cílem je 

ochraňovat uprchlíky a pomáhat jim začít nový život v normálních 

podmínkách. Důležitým úkolem je dohled nad dodržováním základních 

lidských práv uprchlíků a dohled nad činnostmi jednotlivých vlád týkajícími 

se uprchlíků. Současným Vysokým komisařem je Rudd Lubbers z 

Nizozemska (http://www.osn.cz/system-osn/programy). 

3. 4. 2 Principy a postupy zacházení s nezletilými bez doprovodu 

Problematikou migrace nezletilých bez doprovodu se zabývají všechny 

státy nejen Evropské unie. Důvodem zvýšeného zájmu o tuto skupinu uprchlíků 

je především jejich snadná zranitelnost, zneužitelnost organizovaným zločinem 
a speciální potřeby, které se liší od dospělých žadatelů o azyl. Velké zkušenosti 
maj í v Holandsku, Rakousku, Německu, Velké Británii ale i v Itálii. Ve většině 

těchto zemích existují zařízení, která poskytují péči nezletilým bez doprovodu 
j i ž delší dobu než v České republice. Na základě zkušeností z těchto zemí byly 

^Pracovány základní principy zacházení s nezletilými bez doprovodu: 

Nejlepší zájem. Nejlepší zájem dítěte musí být primárním motivem všech 

^ o k ů j e h o se týkajících. 

Zákaz diskriminace. Nezletilí bez doprovodu mají právo „a stejné 

r 

Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) je nestarší organizací 

Scházení a 
t rv*lý pobyt 
Vv 

Sechny úvahy spojené s tím, že se 
jedná o přistěhovalce, jsou druhořadé. 
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Právo na účast. Při všech rozhodnutích týkajících se nezletilých bez 

doprovodu musí být zohledněny jejich vlastní přání a názory. Také musí být 

přijata opatření, která účast nezletilých umožní. 

Respektování kulturní identity. Je nezbytné, aby nezletilí bez doprovodu 

měli možnost uchovávat si mateřský jazyk, vazby se svou kulturou a 

náboženstvím. Při poskytování zdravotní a jiné péče, včetně vzdělání, musí být 

brán ohled na jejich kulturní potřeby. Uchovávání vlastní kultury a jazyka je 

důležité zejména vzhledem k jejich možnému návratu do země původu. 

Informace. Nezletilým bez doprovodu by měl být zaručen přístup 

k informacím, např. o jejich právech, dostupných službách, azylovém řízení, 

možnosti vyhledat členy rodiny či situaci v zemi původu. Zvláštní pozornost je 

třeba věnovat ochraně informací, aby nebyly zveřejněny informace, které by 

mohly ohrozit samotné dítě nebo jeho rodinné příslušníky. 

Vstup na území. Nezletilým bez doprovodu, kteří žádají o ochranu, by 

nikdy neměl být znemožněn vstup na území. V souvislosti se vstupem a 

Pobytem na území by tito nezletilí neměli být nikdy zadržováni. 

Migrující nezletilí bez doprovodu. Pokud se tyto děti dostanou do péče 

úřadů, neměly by být navráceny do země původu bez důkladného prošetření 

situace v této zemi. 

Zjišťování totožnosti. Pohraniční služba by měla být na všech přechodech 
vybavena tak, aby mohla identifikovat nezletilého a odkázat jej na příslušné 
úřady péče o dítě. Pokud nezletilý cestuje v doprovodu dospělé osoby, je 

Potřeba zjistit, v jakém poměru k dítěti je. Mnoho dětí totiž není identifikováno 

Jako „nezletilý bez doprovodu" hned po vstupu na území. Jinou věcí je 

skutečnost, že některé děti se stanou „nezletilými bez doprovodu" až po vstupu 

d o země (rozpad rodiny, odchod pěstouna apod.). 

Ustanovení opatrovníka. Jestliže je zjištěno, že se jedná o nezletilého bez 

doprovodu, je nezbytné mu neprodleně ustanovit nezávislého opatrovníka, 

j e h o ž rolí je dlouhodobě zastupovat a hájit zájmy nezletilého. 
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Určování věku. Pokud je nezbytné přistoupit k určení věku, měl by jím být 

pověřen nezávislý odborník, který by měl vzít v úvahu fyzické, vývojové, 

psychologické i kulturní faktory. 

• Dočasná péče. 

a) Nezletilí bez doprovodu by měli být bezprostředně po příchodu do země 

umístěni v zařízení s potřebnou péčí. Zřizovatelé těchto zařízení by měli 

zmapovat jejich potřeby, přičemž se doporučuje, aby se režim dítěte měnil 

minimálně. Péči o tyto nezletilé by měli zajišťovat odborníci, kteří jsou 

obeznámeni s jejich kulturními, jazykovými a náboženskými zvyklostmi. 

b) Dále by nezletilí bez doprovodu měli mít stejný přístup ke zdravotní péči 

jako děti, které jsou občany daného státu. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována potížím, které mohly vzniknout v souvislosti s dřívějším fyzickým 

strádáním, nemocemi či psychickými dopady násilí, traumatu nebo ztráty. 

c ) V neposlední řadě by měli mít přístup ke vzdělání za stejných podmínek jako 

děti, které jsou občany příslušného státu. 

Právo na účast. Při všech rozhodnutích týkajících se nezletilých bez 

doprovodu by měly být z o h l e d n ě n y jejich názory a přání. (Program nezletilí bez 

doprovodu v Evropě. Vhodné postupy. 3.vyd. UNHCR, 2005. 45 s.) 

3- 4. 3 Organizace zabývající se péčí o cizince 

správa uprchlických zařízení (SUZ) 

Státní organizací, která poskytuje služby žadatelům o azyl je Správa 

Uprchlických zařízení (SUZ). Úkolem Správy uprchlických zařízení je zajištění 

^ l a d n í c h životních potřeb a možnosti důstojné existence osobám žádajícím 
V České republice o azyl po dobu vyřizování jejich procedur odborem azylové 

Migrační politiky Ministerstva vnitra. Cizincům je poskytováno nejen 

d o v á n í , strava a hygienické prostředky, a le je také zajištěna zdravotní péče, 
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předškolní výchova, sociální i psychologické poradenství a poskytnuta nabídka 

volnočasových aktivit. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 

Organizace pro pomoc uprchlíkům je nevládní neziskovou organizací, 

která se od svého založení v roce 1991 zabývá právní, sociální a 

psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. 

V případě nezletilých bez doprovodu poskytuje bezplatné právní poradenství, 

sociální asistenci, volnočasové aktivity. 

Bezplatná právní pomoc se zaměřuje zejména na obecné informování 

nezletilých bez doprovodu o jejich právním postavení, o azylové proceduře, o 

správním řízení ve vztahu k zajištění a správnímu vyhoštění, zodpovídání 

právních dotazů, sepis právních podání, zastupování nezletilých bez doprovodu 

v řízení před soudy, atd. Dále nezletilým asistuje při získávání povolení 

k trvalému pobytu, popřípadě jiného druhu pobytu poté, kdy dosáhnou zletilosti 

a odcházejí ze zařízení ústavní výchovy. 

Sociální poradenství pomáhá nezletilým bez doprovodu hlavně 

individuální asistencí při jejich integraci do české společnosti a to formou 

vyhledávání nej vhodnějšího typu studia, poradenstvím o sociálním zabezpečení, 

poskytováním rad týkajících se uplatnění se na trhu práce a zvyšováním 

kulturního vědomí tj. seznámení dětí s dějinami ČR, základy pochopení 

odlišnosti evropské kultury apod. (Bohuslávková, J. 2007) 

3. 4. 4 Zařízení pro děti - cizince 

Diagnostický ústav pro děti - cizince 

Diagnostický ústav pro děti - cizince vznikl jako první ze specializovaných 

pracovišť Zařízení pro děti - cizince. Posláním diagnostického ústavu pro děti-

cizince je plnit diagnostické, terapeutické výchovně vzdělávací a sociální úkoly, 
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které se vztahují k osobnosti nezletilého a jeho rodinné a sociální situaci. Pobyt 

nezletilého v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. 

Všechny odborné činnosti v diagnostickém ústavu se vztahují ke 

komplexní diagnostice, která je primárním cílem tohoto zařízení. Celková 

diagnostika zahrnuje pět jednotlivých oblastí, kterými jsou diagnostika sociální, 

zdravotní, speciálně - pedagogická, pedagogická a psychologická. 

Zdravotní diagnostika sleduje aktuální stav nezletilého, kompletuje 

zdravotní anamnézu a zajišťuje všechna potřebná vyšetření. Speciálně -

pedagogická diagnostika je zaměřena na zvláštnosti v chování vyplývající z 

etnických, kulturně historických a náboženských odlišností, schopnost 

adaptibility na režimové prvky, soužití v kolektivu, reakce na zátěžové situace, 

základní hygienické a pracovní návyky, eventuelně na řešení etopedické 

Problematiky. 

Pedagogická diagnostika spočívá ve zjištění úrovně předchozího vzdělání 

nezletilého, jeho schopností a vědomostí v jednotlivých předmětech. Na základě 

této diagnostiky navrhují pedagogové možnosti dalšího vzdělávání. 

Psychologická diagnostika je zaměřena především na stanovení úrovně 

kognitivních schopností, osobnostní charakteristiky a schopnosti adaptability, 

dále míry vlivu prožitých traumat, případně psychopatologických rysů 

nezletilého.(http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-vykonu-ustavni-vychovy) 

Ďě*ský domov se školou a Výchovný ústav pro děti - cizince 

Děti stráví v diagnostickém ústavu zhruba 8 týdnů a poté jsou přemístěny 
d o Dětského domova se školou a Výchovného ústavu, které fungují v rámci 

Jednoho zařízení. 

Základní jednotkou tohoto zařízení je rodinná skupina, která je tvořena 5-8 
dě tmi různého věku a pohlaví. Sourozenci se zpravidla zařazují do stejné 
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rodinné skupiny, ale z výchovných, vzdělávacích či zdravotních důvodů je 

výjimečně možné zařadit je do různých skupin. Další důležitou roli hrají při 

rozdělování nezletilých do skupin jejich jazykové a etnické potřeby. 

Speciální základní škola při dětském domově plní úkoly diagnostické, 

výchovně-vzdělávací, terapeutické a sociální. V rámci diagnostických úkolů 

škola zajišťuje úroveň dosažených znalostí, dovedností a schopností nezletilého, 

dále míru jeho znalostí českého jazyka a míru sociálně kulturních, 

náboženských a sociálně právních potřeb. 

Prvořadým úkolem školy je překonávat jazykovou bariéru. V některých 

případech jsou pro žáky vypracovány individuální vzdělávací programy 

směřující k jejich rozvoji. 
Do výchovného ústavu jsou umísťováni nezletilí starší 15 let. Stejně jako 

v případě dětského domova sem přicházejí z diagnostického ústavu Zařízení pro 

děti - cizince. 

Součástí výchovného ústavu je také dvouletá praktická škola. Důvodem ke 

zřízení této dvouleté školy byla především skutečnost, že převážná většina dětí 

cizinců není schopna samostatného studia na běžných školách z důvodu 

jazykové bariéry. Studijní osnovy jsou proto upraveny s ohledem na větší 

potřebu výuky českého jazyka (výuka českého jazyka 20 hodin týdně) a 

získávání sociálních a praktických dovedností potřebných pro život v České 

republice. Dalším důvodem je, že předpokládaná délka pobytu dětí se vzhledem 

k jejich věku při příchodu pohybuje mezi jedním rokem až dva a půl lety. 

Většina nezletilých přichází do České republiky nelegálně, je jim tedy 

"děleno rozhodnutí o správním vyhoštění, v některých případech na Slet. Podle 

zákona o pobytu cizinců však nemůže být povolení k trvalému pobytu uděleno 

cizinci, který je nežádoucí osobou, tedy osobou, které bylo uděleno správní 

vyhoštění nebo soudem uložen trest vyhoštění z území České republiky. 

Správní vyhoštění v případě nezletilých bez doprovodu nabývá účinnosti 

Po ukončení pobytu v ZDC. Kromě žádosti o mezinárodní ochranu, na základě 
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které je dětem prodlužováno pobytové vízum, jsou klienti zařízení kryti také 

nařízenou ústavní výchovou, která může být prodloužena až do věku 19 let. 

Po ukončení ústavní výchovy mohou v případě pokračování studií uzavřít 

smlouvu se zařízením a stále tak zůstat klienty zařízení až do doby ukončení 

studií či do 26 let. Smlouva se zařízením ovšem není pro policii rovna nařízení 

ústavní výchovy, proto mohou nastat problémy s prodlužováním víza 

(udělováno je vždy na tři měsíce) v případě, že bylo dítěti nařízeno správní 

vyhoštění, (http://www.migrace.com/docs/) 

3. 4. 5 Azylová zařízení 

Přijímací střediska 

Česká republika má v současné době dvě přijímací střediska, v obci Vyšní 

Lhota a v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Praha - Ruzyně (pro 

cizince, kteří projeví úmysl požádat o azyl po příletu do ČR v tranzitním 

Prostoru letiště). Hlavním úkolem přijímacích středisek je zajistit ubytování a 

základní životní potřeby nově příchozím cizincům, kteří chtějí v ČR požádat o 

azyl. Základní vstupní procedury se skládají z identifikačních úkonů 

zaměřených na zjištění totožnosti, zdravotní prohlídky a zahájení azylového 

řízení ministerstvem. Těmito úkony musí projít každý žadatel o azyl. Výjimku 

tvoří cizinci, kteří požádali o azyl v zařízení pro zajištění cizinců. Každý žadatel 

^ á povinnost projít přijímacím střediskem a setrvat zde určitou zákonem 

stanovenou dobu. 

Přijímací střediska jsou rozdělena na chráněné a nechráněné zóny. 

C h r á n ě n á zóna je určena pro ubytování tzv. zranitelné kategorie žadatelů o 

Mezinárodní ochranu, tedy nezletilých bez doprovodu starších 15 let, osamělých 

a osamělých žen s dětmi. Osoby z n e c h r á n ě n é zóny nemají do chráněné 
ž ó n y přístup. 
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Pobytová střediska 

Jsou v podstatě azylová zařízení určená pro pobyt žadatelů o mezinárodní 

ochranu po dobu probíhajícího azylového řízení. Podle informací Ministerstva 

vnitra České republiky je ke dni 11. 1. 2007 v provozu 5 pobytových středisek, 

které se nacházejí v obcích Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Zbýšov a Poštorná. Fungování jednotlivých středisek se mění dle aktuální 

potřeby. Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany však mohou pobývat i mimo 

tato zařízení, např. pokud jsou hlášeni k pobytu u soukromých osob. Pobytové 

středisko mohou žadatelé o azyl na dobu 24hodin volně opouštět, na delší dobu 

je to možné s využitím propustky, která je vydávána na dobu maximálně 30 

dnů. 

Integrační střediska 
v , v J. , „ rvcké republice nacházejí v Jaroměři, Zastávce u Integrační střediska se v CesKe repuui 

' , i y o K p r n Havířově a ve Stráži pod Ralskem. Pobyt Brna, Předlicích u Usti nad Labem, Havířov 

náipmní smlouvou, která se uzavírá na šest v těchto střediscích je upraven nájemní smiu 
«/«užit l Jbvtování ve střediscích je za úhradu, měsíců a lze ji podle potřeby prodlužit. UDytova 

v ~ nroeramu ie azylantovi po určité době (někdy Na základě státního integračního programu j j 
v í K v t lokalizovaný kdekoliv v České republice, i dva roky) nabídnut integrační byt lokauzo y 

(Bohuslávková, J. 2007) 

„ u - a m a D a azylových zařízení na území České 
Azylová procedura viz příloha c. 4, mapa azy y 

republiky viz příloha č. 5 
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3. 5 Multikulturní specifika vybraných etnických minorit 

Z etnických minorit, jejichž specifika zpracovávám ve své práci, jsem 

zvolila vždy dvě národnosti, které buď patří k nejpočetněji zastoupeným v ČR, 

nebo určitým způsobem charakterizují danou oblast či jsou z pohledu naší 

majoritní společnosti nějak specifické. 

Taktéž při výčtu charakteristik u jednotlivých minorit se zabývám 

otázkami, které jsou pro dané etnikum důležité a mají zásadní vliv na hodnoty, 

kulturu, chování i život nejen v jejich vlasti, ale i mimo ni. Z toho důvodu se u 

některých národností více věnuji historii, u jiných zvykům a tradicím, nebo 

zdravotnictví a školství. 

3. 5. 1 Specifika imigrantů z asijského kontinentu 

Vietnam 
v 

Lidé vietnamské národnosti začali do bývalého Československa přicházet 

z tehdejšího severního komunistického Vietnamu na základě mezivládní 

dohody o internacionální pomoci, uzavřené v roce 1953. Zpočátku šlo hlavně o 

dělníky různého profesního zaměření a o studenty, jejichž počet nebyl nikterak 

významný (desítky lidí ročně). Později, na základě potřeb poválečného 

vietnamského hospodářství, se u nás začali učit mladí Vietnamci ve věku od 17 

do 25 let v daleko větším počtu. Zájem byl především o obory strojírenské, 

lehký průmysl textilní, potravinářský, ale i o energetiku a stavebnictví. 

Program probíhal i po sjednocení Vietnamu a skončil až v polovině 

devadesátých let. Během této doby (za zhruba čtyřicet let trvání) se u nás 

vystřídaly desítky tisíc vietnamských občanů, z nichž někteří získali i 

československé (české) občanství. 
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Po roce 1989 nastal v naší vietnamské komunitě značný pohyb 

způsobený otevřením hranic. Zhruba polovina Vietnamců žijících na území 
v 

Československa odešla za svými bohatšími krajany do Německa, úbytek členů 

minority se však v posledních letech vyrovnal. Vietnamci využili možnosti 

sloučit své rodiny a do Česka tak začali přicházet jejich blízcí příbuzní včetně 

dětí. 
v 

Koncem roku 1995 mělo na území CR legalizovaný pobyt přibližně 

10000 Vietnamců, z nichž malá část postupně získává občanství ČR. Podle 

kvalifikovaných odhadů žije však nyní v ČR přes 40000 Vietnamců. Jde hlavně 

o imigranty, unikající z Vietnamu před totalitním komunistickým režimem do 

západní Evropy. Dnešní příliv Vietnamců do ČR má ekonomické i politické 

důvody. 

Od devadesátých let do ČR přicházejí Vietnamci již většinou z jiných důvodů 

než za studiem a odbornou prací. Bez ohledu na předchozí vzdělání se živí 

Především obchodní činností v podmínkách tržního hospodářství. Vznikají nové 

velkoobchody a tržnice, ve kterých se často obchodní vztahy odvozují od 

asijských zvyklostí. Podstatně menší část se živí jiným způsobem, nejčastěji 

Podnikáním v informatice, jednotlivci pracují i jako dělníci v továrnách. 

Komunita vydává pro potřebu vzájemné komunikace tři týdeníky 

vycházející ve vietnamštině a oficiální měsíčník Domov vydávaný 

velvyslanectvím. Kromě toho vysílá Český rozhlas - Regina Praha každý třetí 

týden patnáctiminutový pořad ve vietnamštině. Pořad je však slyšitelný jen v 
Praze a středních Čechách. 

Vliv vietnamských tradic a kultury se projevuje i ve snahách o 

°rEanizovanost skupiny a výuku vietnamštiny. Děje se tak nejčastěji na bázi 

^ n ý c h zájmů - podnikatelů, sdružení českých občanů mluvících vietnamsky a 

p°dobně. 

Charakteristickým znakem vietnamské komunity v ČR však zůstává její 
SÍ1»á uzavřenost do sebe. T a j e dána několika příčinami. V první řadě je třeba 
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uvést velkou odlišnost kultury, ze které k nám Vietnamci přijíždějí. U nás 

prožívají kulturní šok, který není možné zmírnit bez vzájemného intenzivního 

styku příslušníků obou etnik. 

Vzhledem k prostředí, ze kterého k nám Vietnamci přijíždějí, jsou znát 

obavy z oficiálních institucí, mezi některými vietnamskými občany také panuje 

poměrně velká nedůvěra k cizím lékařům, (www.varianty.cz) 

Vietnam se může pochlubit starobylou tradicí. Na počátku doby bronzové 

se kmeny Vietů usadily na území dnešního Vietnamu. V této době byl vytvořen 

stát Vang Lang s legendární dynastií Hung Vuong, která vládla od roku 2879 do 

roku 258 př. n. 1. Původní tradice a kulturu starověku ovlivňovaly čínská a 

indická civilizace. 

V historických pramenech jsou dále zaznamenány dynastie Thuc a Trieu. 

V roce 111 př. n. 1. byl Vietnam obsazen a formálně přičleněn k Číně. Nastala 

tisíciletá čínská nadvláda, která se vyznačovala krutým chováním Číňanů 

k Vietnamcům. Toto období bylo přerušováno odlišně silnými a různě trvajícími 

Povstáními. Ve druhém století se do Vietnamu dostal z Indie buddhismus. V této 

době se také ve Vietnamu rozšířilo konfuciánství a taoismus. V 6. století došlo na 
čas k osamostatnění Vietnamu. Avšak až v roce 938 po bitvě na řece Bach Dang 

tyla ukončena čínská nadvláda. 

Dále se u moci postupně střídaly dynastie Ngo, Dinh, Le, Ly. V roce 1076 

byla v Thang Longu založena Národní akademie. Během vlády dynastie Tran 

(1225-1400) zde byl vybudován feudální centralizovaný stát s hlavní ideologií 

konfuciánstvím a buddhismem. Ve 13. století čelil Vietnam vpádu Mongolů. 
Dále vládly dynastie Ho, Tran a dynastie Pozdní Le. 

Od 15. století se na území Vietnamu dostávali evropští misionáři: 
P°rtugalci, Španělé, Holanďané, Francouzi. Kromě křesťanství přinesli i 
evropskou kulturu. Od 16. století do roku 1945 vládly po sobě rody Trinh, Mac, 
Nêuien, Tay Son a Nguyen. V polovině 19. století se však ve Vietnamu a celé 

^dočíně usadili Francouzi, kteří zde vytvořili svou kolonii. 
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Dynastie Nguyen vládla až do konce 2. světové války, avšak už neměla 

žádnou faktickou moc. Budoucí prezident Ho Ci Min se zasloužil o částečné 

uznání nezávislosti Vietnamské demokratické republiky 2. září 1945. Pod jeho 

vedením se Vietnam zbavil francouzské kolonizace. V letech 1946-1954 

probíhala protifrancouzská válka. 

Na základě Ženevských dohod byl roku 1954 Vietnam rozdělen na severní a 

jižní. Fakticky se však severní a jižní Vietnam lišily již od pradávna. Obě území 

obývala jiná etnika, jiné kultury. 

Roku 1963 začala vojenská intervence USA do Vietnamu. Tato válka byla 

ukončena Pařížskými dohodami v roce 1973. 

2.7.1976 byla vytvořena Vietnamská socialistická republika (VSR), která 

se stala členským státem RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci). Od roku 

1986 probíhá ve Vietnamu státní hospodářská reforma, která má přispět 

k vytvoření ekonomicky silnějšího státu s tržním hospodářstvím řízeným 

komunistickou stranou. Stát musí řešit závažné problémy týkající se základní 

zdravotní péče a školní docházky, zvětšuje se rozpětí sociálních nerovností jak 

mezi jednotlivými regiony, tak mezi společenskými vrstvami. 

Dnešní Vietnamská socialistická republika je multinárodnostním celkem 

s 54 různými etniky. 53 menšinových etnik tvoří přibližně jednu čtvrtinu 

populace. 

Rodina, zvyky, tradice, hodnoty 

Vietnamský národ je hrdý na svou historii, v níž se projevila jeho 

statečnost. Díky dlouhodobému působení konfuciánství, které kladlo velký důraz 

na rodinu, je rodina stále silnou životní hodnotou. Podle vietnamských 

společenských norem je muž hlavou rodiny, má na starosti její reprezentaci a 

žena má za úkol obstarávat a řídit chod celé domácnosti. 

Rodinné vztahy jsou velmi těsné mezi celým příbuzenstvem. K tradicím 

patří i uctívání předků. Díky své historii mají poměrně silné vlastenecké cítění. 
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Rodiče dosud vedou děti k tomu, aby si vážily své vlasti. Přestože žijí v cizí 

zemi, učí své děti znát a ctít tradiční hodnoty své země. 

Velmi dbají na pravidla slušného chování, podle kterých se mají chovat 

nekonfliktně - zejména na veřejnosti, nestěžovat si na své problémy a chovat se 

k ostatním s úctou. 

Nejvýznamnějším svátkem v roce jsou oslavy Lunárního Nového roku 

přicházejí na přelomu ledna a února. V období těchto svátků se Vietnamci 

navzájem navštěvují, dávají si dárky, vzájemně se hostí. Nejbohatší tabule je 

tabule novoroční. 

Některé vietnamské rysy jednání a chování se od těch našich výrazně liší. 

Oboustranná neznalost základních prvků chování obou národností může vést 

k nedorozumění. 

Úsměv: Vietnamci se velmi často usmívají nebo nahlas smějí, a to i v situacích, 

kdy Evropan úsměv považuje za nepřiměřenou reakci. Avšak málokdo si 

uvědomí, že úsměv má ve Vietnamu více významů. Kromě tradičního významu -

Pocitu radosti, humoru může vyjadřovat také nepříjemný pocit, neporozumění, 

Pocit smutku, omluvu apod. 

Pozdrav: Chce-li Vietnamec při seznámení se s důležitou osobou projevit svou 

úctu vůči ní, stiskne dotyčnému podávanou ruku a na okamžik ji podrží v dlaních 

°t>ou svých rukou. 

Úvodní konverzace při setkání, před jednáním: Při setkání Vietnamců, se 
r°zumí samo sebou, že po úvodním pozdravu zapředou obě strany hovor na téma 
2draví a rodina. Evropanům se mohou tyto hovory zdát příliš osobní, důvěrné a 
nevhodné - zvláště při nějakém obchodním jednání. Na druhé straně Vietnamec 
mílže považovat odmítnutí takového hovoru za nezdvořilost. 

klování: Ve Vietnamu sej í tyčkami. Vietnamci mají ve zvyku nechávat zbytek 
j í d l* na talíři, aby tak naznačili svému hostiteli, že jsou sytí. Neznamená to, že by 

Pokrm nechutnal. Mlaskání a říhání u jídla není považováno za neslušnost, 
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ale naopak za výraz pochvaly hostitele za lahodný pokrm. Je zvykem jíst pomalu 

a při jídle hovořit. 

Pohled do očí: Přímý dlouhý pohled do očí může Vietnamec považovat za 

domýšlivost druhého. 

Otevřená kritika: Na veřejnosti se má každý chovat tak, aby nedošlo ke 

konfliktu. Není slušné dávat druhému najevo, že se zmýlil. Vždy se najde 

příležitost, aby chybu napravil. Vietnamským tradicím zcela odporuje otevřená 

kritika jednotlivce před kolektivem, protože tak „ztratí tvář". Otevřená kritika se 

považuje za nej horší trest nejen od zaměstnavatele vůči zaměstnanci, ale i pro 

dítě od učitele či spolužáků. Přímé veřejné upozornění na nedostatky druhého 

nejsou považovány za upřímnost, ale za neslušnost. 

Pohlazení: Dotek či pohlazení po vlasech je pouze výsadou rodičů, kteří hladí 

své děti. Jinak se pohlazení považuje za projev nadřazenosti a opovržení dítětem. 

balší odlišnosti ve vnímání slušnosti: Za neslušné je ve Vietnamu považováno 

b rkán í do kapesníku na veřejnosti. Slušné je chodit čistý a vždy upravený. 

Hlasité diskuse či dokonce hádky jsou též ze společenského pohledu nepřípustné. 

Komunikujeme-li v klidu, bez afektů, dáváme najevo, že si druhého vážíme. 

Stravování: Přípravě pokrmu věnují příslušníci vietnamské komunity hodně času 
a úsilí. U jídla se schází celá rodina a řeší se zde důležité otázky rodinné, 

S h o d n í apod. Dostatečnou péči věnují také přípravě čaje. Vietnamci pijí 

Převážně čaje zelené, jejich vlastní provenience, mnohdy pětkrát i vícekrát denně. 
Jsou opravdovými znalci a odborníky. Příprava a popíjení čaje patří k tradičním 

duálům a je neoddělitelnou součástí jejich života. 

Náboženství 
Nejvíce rozšířeným náboženstvím ve Vietnamu je buddhismus (vyznává 

jeÍ zhruba 80% obyvatel, převládá mahájánový buddhismus), dále katolicismus 

^ l i ž n ě 10% populace, po Filipínách nejvyšší pomèr z asijských zemí), 
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protestantismus (asi 200.000 věřících v oblastech Centrální vrchoviny), islám 

(zhruba 0,5% populace) atd. (Zwettler, 0,1999) 

v 
Školství 

Vzdělání a pracovitost patří ve Vietnamu mezi další důležité hodnoty. 

Vietnamská společnost si odedávna vážila učitelů a vzdělaných lidí vůbec. 

Přestože nikdy v historii nebyli učitelé výborně placeni, vždy se těšili velmi 

dobrému společenskému postavení. Rodiny často za vzdělání alespoň jednoho 

dítěte utratí své veškeré prostředky. 

Učitel je pro vietnamské děti velkou autoritou, velmi si jej váží, ale se 

svými problémy se mu nesvěřují. Na něco si stěžovat je obecně považováno za 

nepřípustné a nedůstojné, za zatěžování druhých. 

Čeští učitelé si vietnamské děti pochvalují. 

"Průměrný prospěch vietnamských dětí na základních školách je 1,5, na středních 

1>9 a na vysoké často končí s červenými diplomy. Umějí dva, někdy tři jazyky," 

říká předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter. Potomky z této 

skupiny cizinců se nebojí dokonce označit za budoucí českou inteligenci. Učitelé 
Se shodují, že patří ve školách k nejchytřejším, vyhrávají soutěže v angličtině a se 

záludnostmi češtiny si leckdy poradí lépe než jejich čeští vrstevníci. Na jednom 
2 Plzeňských gymnázií dokonce vietnamská studentka pravidelně vyhrávala 

°íympiádu v češtině. 

Do rodné vlasti svých rodičů se mladí Vietnamci příliš vracet nechtějí. 

P°kud tak přesto učiní, většinou v tamní společnosti uspějí. 

(vvWw.clovekvtisni.cz, Šišková, 1998) 
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3. 5. 2. Specifika imigrantů ze střední a východní Evropy 

Ukrajina 

Ve druhé polovině 9. stol. vznikl sjednocením východoslovanských kmenů 

první slovanský útvar na území dnešní Ukrajiny: Kyjevská Rus. Ve 13. století se 

velké části země zmocnili Mongolové. Po rozpadu Zlaté hory byla země 

rozdělena mezi Litvu, Polsko, Uhry, Moskevské knížectví, jih ovládala 

Osmanská Říše. 
Roku 1654 byla Peřejaslavskou radou přijata dohoda o sjednocení 

Ukrajiny s Ruskem. Realizována byla roku 1667 připojením levobřežní Ukrajiny 

a v letech 1793 - 1795 připojením Ukrajiny pravobřežní (v souvislosti s druhým 

a třetím dělením Polska). Současně probíhala v 18. stol. postupná likvidace 

turecké moci při černomořském pobřeží. 

Původní autonomie Ukrajiny byla v Rusku zcela eliminována a země byla 

Přeměněna v běžné gubernie. V občanské válce 1918 - 1920 byli ukrajinští 

nacionalisté poraženi, po rusko-polské válce 1920 - 1921 byla západní části 

Ukrajiny připojena k Polsku. 

Za druhé světové války byla Ukrajina okupována Německem. Po roce 

1945 byly k Ukrajině připojeny části západní Ukrajiny, Podkarpatská Rus (na 

úkor Československa), roku 1954 pak administrativně i Krym (u příležitosti 300 

k t sjednocení Ukrajiny s Ruskem). V r. 1986 došlo k jaderné katastrofě v 

Černobylu, jejíž následky pociťuje Ukrajina dodnes. V souvislosti s rozkladem 

SSSR vyhlásila Ukrajina roku 1991 samostatnost. 

^ht tp://mhc. webz.cz/mhc/cestopis/ukrajina.html) 

Teprve na přelomu 19. a 20. století se ukrajinské etnikum jako celek 

Přihlásilo ke jménu své národnosti používanému v současnosti. Do té doby byli 

Po mnoho staletí příslušníci ukrajinského etnika označováni jako Rusíni, nebo 

Jako Malorusové. 
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Úředním jazykem je ukrajinština, která patří mezi východoslovanské 

jazyky, je blízká ruštině a běloruštině. Má několik dialektů: severní, jihozápadní a 

jihovýchodní. Ve větší části země se častěji používá ruština, ukrajinsky se mluví 

zejména v západní části Ukrajiny. Ukrajinština má řadu shodných rysů s dalšími 

východoslovanskými jazyky (pády, skloňování, časování), má pohyblivý přízvuk 

a zapisuje se upravenou verzí cyrilice. 

Národnostní složení tvoří Ukrajinci 73 %, Rusové 22 %, Bělorusové 0,8 

%, Židé 0,7 %. Gramotnost je na Ukrajině 95%. 

Historie ukrajinského znaku sahá svými kořeny do daleké minulosti, do 

doby, kdy vládu nad Kyjevskou Rusí měla knížata, z nichž každý měl svůj 

odlišný rodový knížecí znak. Historicky nejznámějším symbolem Ukrajiny je 

trojzubec, který se později stal základním prvkem státního znaku. Zpočátku se 

uchytil v Kyjevě jako symbol knížecího rodu. 22. března 1918 byl tento 

starodávný knížecí symbol schválen jako malý erb Ukrajinské národní republiky, 

která vznikla spolu s několika novými nezávislými státy po rozpadu Rakousko-

Uherska a Ruské říše. (http://www.abchistory.cz/epochy.htm) 

hodina, zvyky, tradice, hodnoty 

Tradiční rodina na Ukrajině je patriarchální a dodnes si zachovala základní 

charakteristické rysy. Hlavou rodiny je muž, má rozhodující slovo a jeho 

Povinností je rodinu materiálně zabezpečit. Žena má na starosti běžný 

každodenní chod domácnosti mnohdy včetně finančního hospodaření. 

Samozřejmostí je v současné době zaměstnanost žen. Snaha finančně zabezpečit 
r°dinu je jedním z rozhodujících důvodů, proč řada ukrajinských mužů odjíždí 

šacovat do zahraničí. 

Ukrajinští muži si velmi zakládají na své důstojnosti a projevech úcty vůči 
SVé osobě, často je pro ně obtížně přijatelné jednání se ženou, která je ve vyšší 
Po*ici či má rozhodovat o jeho záležitostech. 
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V ukrajinské společnosti se tradičně prokazuje úcta starším členům rodiny. 

Děti mají povinnost postarat se o rodiče ve stáří. 

Základní morální i kulturní hodnotový systém a normy se na Ukrajině 

zásadním způsobem neliší od hodnot a norem české společnosti. Obecně je u 

ukrajinské komunity větší míra religiozity a národní hrdosti reprezentované 

především některými osobnostmi, díly a událostmi ukrajinských dějin. 

V některých případech může hrdost přecházet až v určitou nekritičnost a 

idealizaci vlastního národa. 

Ukrajinský národní kroj je symbolem národa, jako jazyk, víra a zvyky. Je 

památkou po předcích, pýchou ukrajinského národa. Jeho základem je barokní 

styl, který se projevuje ve zveličování základních forem. Základem jsou vyšívané 

rukávy ženských halen, ornamenty výšivek, krajky, speciální dekorativní tkaniny 

a suknice. Různobarevné stuhy a nitky korálů doplňují úbor a dodávají mu 

svátečnosti. 

Jedním ze základních atributů dámského ukrajinského národního kroje je, 

společně se suknicí a červenými botkami, věneček. Představuje symbol 

nevinnosti, mládí a čistoty, je rovněž nedílnou součástí svatebního obřadu. 

K dalším tradicím patří ukrajinské kozáctvo. Jeho počátky lze nalézt kolem 

15. století v jižních stepích Ukrajiny. Prvními kozáky byli přesídlenci z jiných 

regionů, tzv. neohrožení lidé, které lákala místní bohatá černozem. Od jara se 

původní kozáci zabývali zemědělstvím a včelařstvím, ale na zimu se vraceli do 

rodných měst - Čerkassů, Kaněva a Kyjeva, kde bylo bezpečněji. 

Náboženství 

Převažujícím náboženstvím na Ukrajině je pravoslavná církev. 

V západních oblastech země má poměrně silnou pozici řeckokatolická církev a 

na severozápadě země také církev katolická. 

Vánoce se na Ukrajině slaví podle pravoslavného kalendáře až 6. a 7. 

ledna. Dárky děti dostávají již 19. prosince, kdy se na Ukrajině slaví svátek 
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svatého Mikuláše. Ten dětem naděluje v noci dárečky pod polštář. Na 

štědrovečerní tabuli se na Ukrajině objevují pelmeně a pirohy podávané 

s houbovou omáčkou. 

Vánoční stromeček se v ukrajinských domácnostech objevuje již začátkem 

prosince. V oblastech blíže k Rusku nosí dárky 1. ledna děda Mráz. Na Štědrý 

den se v těchto krajích podává maková sladká kaše (kuťja) a dušené zelí či 

kompot ze sušeného ovoce, (http://www.pravoslav.gts.cz/dejiny/) 

3. 5. 3 Specifika imigrantů z Blízkého a Středního východu 

Afghánistán 

V Afghánistánu žije mnoho národností, jejichž počet nelze přesně 

odhadnout, často mezi nimi nevede zřetelná hranice. Jedná se zhruba o desítky 

hlavních etnik. 

Nejpočetnějším etnikem jsou Paštuni (Pachtuni, Pathánci), což je 

Mnohamilionový národ žijící po obou stranách afghánsko-pákistánského pomezí. 

Uvnitř je ještě rozdělen na desítky dalších skupin a kmenů. Paštunština je jedním 
Z e dvou úředních jazyků Afghánistánu a štěpí se do desítek dialektů. 

Druhou největší skupinou jsou Tádžikové, jejich jazyku se v Afghánistánu 

říká darí. Daří je mateřským jazykem několika dalších národnostních menšin a je 
d ruhým úředním jazykem v Afghánistánu. Jazykem darí se dorozumívá většina 
afghánských národností na rozdíl od paštunštiny, kterou většinou hovoří jen 
r°dilí Paštuni. 

Převážně na severu Afghánistánu žije několik milionů obyvatel patřících 

^ rkomongolské jazykové skupině, jedná se zejména o Uzbeky, Turkmeny a 
K^gyzy. 
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Tyto hlavní národnostní skupiny tvoří přes 90% z obyvatel Afghánistánu, 

kterých je celkem přibližně dvacet milionů. Kromě těchto výše uvedených 

národností žijí v zemi desítky dalších etnik, patřících jak k malým domácím 

národům, tak k větším národnostním skupinám obývajícím okolní státy. 

Mezi Afghánci, kteří se dostávají i do České republiky je z evropských 

jazyků v současné době nejrozšířenější znalost ruského jazyka. Někteří Afghánci, 

zejména migrující do Pákistánu a Indie, komunikují také anglicky. Jiné evropské 

jazyky většinou neovládají. 

Rodina, zvyky, tradice, hodnoty 

Afghánci jsou většinou velmi přísní muslimové, jejich chování se řídí 

Především islámem a rozhodující je pro ně domácí tradice. Tradice se v průběhu 

let smísily s náboženstvím a dnes jsou Afghánci přesvědčeni, že jsou 

vychováváni podle zásad čistého islámu. Islámské právo ať vychází skutečně 
z islámu, nebo je domácího, afghánského původu, má mnoho nezdůvodnitelných 

tabu, o kterých je nepřípustné diskutovat. Společnost dodržování těchto pravidel 

vymáhá často velmi tvrdými prostředky. 

Afghánci silně ctí příslušnost ke své rodině, která čítá několik desítek až 

stovek osob především v mužské linii. Dále příslušnost k rodu a kmenu. Pokud 

Nějaký čas žijí v cizině mimo vlastní komunitu, je pro Afghánce důležitý alespoň 

Původ ze stejné provincie nebo oblasti a teprve potom příslušnost ke stejnému 
národu čili „afghánství". Až na posledním místě stojí sounáležitost ke stejnému 

Náboženství, přátelství atd. 

Pojem přátelství pro Afghánce téměř neexistuje, podobný druh vztahu 

d ů v ě r y , o p o r y a p o m o c i j e u n i c h v y h r a z e n p r a k t i c k y p o u z e p r o o k r u h 

P ř í b u z n ý c h . Č l o v ě k n e z n a l ý t o h o t o z p ů s o b u c h o v á n í m ů ž e b ý t z k l a m á n 

O v á n í m svého afghánského přítele, neboť takové jednání považuje za zradu, 

^ ' m c o pro Afghánce je naprosto přirozené, že na solidaritu s „cizím" člověkem 

ne,nůže přece nikdo spoléhat. 
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Afghánci neuznávají žádné jiné zákony než zákony svého vlastního 

společenství. Za čestný způsob obživy je považováno například pašování nebo 

obchod s drogami a zbraněmi. Zcela zde platí kolektivní odpovědnost, zásluhy i 

provinění jednoho člena rodiny dopadá na celou širokou rodinu. Proto rod tvrdě 

vymáhá dodržování uznávaného modelu chování, přestože se z našeho pohledu 

jedná o čistě soukromou záležitost. 

Nej uznávanější vlastností je pro Afghánce čest, statečnost a pohostinnost. 

Jejich dodržování kontroluje a dokonce vymáhá kmenové společenství. Čest 

Afghánci velice přísně střeží a velmi tvrdě jakékoli prohřešky, zejména 

příbuzných ženského pohlaví, trestají. Pohana by padla na celý rod a jediný 

způsob jak tomu zabránit je vykoupit ji násilným činem, často ukamenováním. 

Podle zákona pohostinnosti má každý, kdo přijde k místnímu předákovi, 

Právo na ochranu a hmotné zajištění po dobu návštěvy. Pro Afghánce je také 

Přirozené tuto povinnost hostiteli připomínat. 

Pokud se Afghánci ocitnou mimo vlastní komunitu, většinou se poměrně 

snadno přizpůsobí místním zvyklostem, obzvlášť když jim osobně vyhovují. 

Jakmile jsou však pohromadě, hrozí nebezpečí, že se budou vzájemně 

kontrolovat a chovat se kolektivně pokrytecky. 

Při rozhovoru se Afghánci příliš nedrží pravdy a naprosto to nepovažují za 

Morální, naopak je to dle jejich názoru přirozené. Říci úplnou pravdu, která 

Může někomu ublížit, je podle nich mnohem horší než zalhat. Afghánci často 
musí před svou komunitou dokazovat svou statečnost a často se pak chovají 
bezdůvodně agresivně.(Šišková, 2004) 

Přesto, že v současné době již v Afghánistánu hnutí Taliban není vládnoucí 
slíuPinou, jeho vliv stále přetrvává. 

jQké bylo postavení afghánských žen pod vládou Talibanu? 

^ Příslušníky hnutí Taliban znamenají ženy méně než prach, který jim ulpěl na 
h°tách. 
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Novinářce, jejíž otec je afghánského původu se podařilo v tradiční burce, 

dlouhém pytlovitém závoji s mřížkovaným otvorem pro oči a zakrývajícím její 

postavu od hlavy až po paty proniknout do Afghánistánu přes přísně střeženou 

hranici ze sousedního Pákistánu. 

Se skrytou kamerou zachytila, v jakých podmínkách tamní obyvatelé žijí pod 

vládou Talibanu. 

Místo pozemského ráje z tátových vzpomínek viděla rozpadající se města, 

ustrašené muže tušící v každém kolemjdoucím agenta tajné islámské policie, 

pátrající po těch, kteří se jakkoli zpronevěřují přísným zásadám koránu. A 

především ženy žebrající na ulicích o skývu chleba pro hladovějící děti. 

Jedna sedmiletá dívenka jí vyprávěla, jak se před vojáky Talibanu, kteří 

vtrhli do domu jejích rodičů, schovala ve velkých násypných kamnech a 

pootevřenými dvířky sledovala vousaté „boží bojovníky", jak kvůli hodinkám a 

bavlněné košili vraždí jejího otce. Když ležel v tratolišti krve na podlaze, vrhli se 

na její matku. Postupněji všichni brutálně znásilnili a své řádění završili tím, že jí 

břicho rozpárali bajonetem. 

Tři čtvrtiny všech afghánských dětí ztratily od okamžiku, kdy moc v zemi 

Převzal Taliban, n e j m é n ě jednoho z nejbližších příbuzných. 

Ženy byly veřejně kamenovány, usmrcovány střelou z pušky do týla před 

Splněnými ochozy fotbalových stadionů, či věšeny na tržištích na šibenici za 

^bemenší přestupek. Třeba jen proto, že vlastní rtěnku, nalakovaly si nehty, 
nebo mluvily na ulici s cizím mužem. 

To je totiž podle přísných islámských zákonů zakázáno, 

veřejnosti se afghánské ženy smějí objevovat jen zahalené v burce, kterou 
m°hou odložit jen doma, a to ještě pouze tehdy, je-li přítomen manžel a nejbližší 

Příbuzní. 

Navíc nesměly pracovat. Na otázku jak si mohou opatřit peníze, aby 

divily sebe a své děti, pokud ztratily manžela, náboženští vůdci odpověď 
ne*nali. 
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Novinářka dále na vlastní oči viděla, jak se místní ženy doslova rvaly o 

plesnivé, páchnoucí kůrky chleba, aby z nich uvařily polévku pro své děti. 

Ve snaze zajistit si absolutní poslušnost, neváhali představitelé Talibanu 

exemplárně vyhlazovat celé vesnice. Muže bez milosti postříleli, ženy a dívky 

nejprve znásilnili a poté také zastřelili. 

Pro islámské fanatiky jsou ženy jen bezprávnými loutkami k ukojení jejich 

sexuálního chtíče. 

Přes krutá represivní opatření se však proti vládnoucím kruhům zvedal 

v zemi odpor. Jeho představitelkami byly právě ženy sdružené v organizaci 

RAWA (Revoluční hnutí afghánských žen). 

Pro své dcery zřídily ilegální školy, kde získávají nejen základní, ale i 

střední vzdělání. Oficiálně bylo totiž v Afghánistánu zakázáno, aby osoby 

ženského pohlaví navštěvovaly školu. Učitelkám, které potají vštěpují žačkám 

základy vědění, hrozí v případě, že budou přistiženy, trest smrti ukamenováním. 

Stejný, jako je podle islámských tradic určen cizoložnicím. 

Zní to jako paradox, ale mnoho lidí v této zemi, především ženy, 

považovalo bombardování země americkým letectvem za příslib lepších časů. 

(zpracováno podle britské novinářky Sairy Shahové, z archivu autorky) 

v 
3. 5. 4 Důsledky pro možnou imigraci do České republiky 

Na podrobnějších charakteristikách sociokulturních specifik vybraných 

zemí je možno ilustrovat, jak složité může být postavení pro imigranty v novém a 
v 

pro ně cizím prostředí. Zdá se, že Česká republika díky své z minulosti zděděné 

uzavřenosti a stále ještě převažující etnické a kulturní homogenitě není 

nastavena na očekávané imigrační vlny ani v obecné rovině tzv. "veřejného 

mínění", tedy postojů občanů k imigraci jako takové (ostatně opakovaně byly 

medializovány xenofobně odmítavé postoje v některých obcích při hledání 

vhodné lokality pro azylové zařízení apod.), ani institucionálně. Přestože se zde 
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situace již zlepšuje, pravděpodobně s přibývajícími poznatky i využíváním 

zkušeností z vyspělejších zemí, kde mají s masivní imigrační politikou mnohaleté 

zkušenosti. 

Do budoucna může být problémem trend některých západních zemí 

zpřísnit, zejména z bezpečnostních důvodů, podmínky imigrace (např. zábrany 

států jižní Evropy vůči imigraci z Afriky a Středního východu). Pokud bude naše 

republika tento trend následovat, můžeme se světu uzavřít dříve, než jsme se 

stačili plně otevřít. 

Předložená práce se primárně zabývá podílem a rolí vzdělávacích institucí 

v systému integrace dětí cizinců v ČR. Z tohoto pohledu se ukazuje jako 

nezbytný předpoklad zkvalitnit přístup k dětem imigrantů, vnímat jejich 

přítomnost ve školách a třídách jako přednost, jako obohacující prvek, který 

pedagogové dokáží využít k celkovému i specifickému obohacení výukového 

procesu. Mohou pak spolu s žáky čerpat nové informace o zemích a kultuře nejen 

z literatury, ale i od žáků samých. Pro tvořivé učitele se zde otevírá prostor k 

zadávání a vytváření velmi zajímavých projektů, které budou mít nejen smysl 

poznávací, ale i veliký potenciál k ovlivnění etnicky tolerantních postojů u 

„majoritních" i "minoritných" dětí a to dlouhodobě či dokonce celoživotně. 

Naše zjištění při zkoumání připravenosti škol potvrdila, že školy zatím 

neumí pracovat s rodiči dětí cizinců a také, že nemají pro tuto oblast ani dostatek 

vůle (chybí vědomí "užitečnosti" a nezbytnosti takovéto spolupráce) a 

samozřejmě zde postrádáme zkušenosti či dokonce jakousi metodiku, jak k 

rodičům těchto žáků přistupovat. Možná, že zkvalitnění komunikace s rodiči 

cizinců může obohatit a dát impuls ke zkvalitnění spolupráce s rodiči českých 

žáků (společné multikulturní akce, výlety, večírky, mohou být pro všechny 

zúčastněné atraktivnější než takovéto akce pouze v "českém provedení". 
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4 Adaptace dětí národnostních a etnických skupin 

a školní edukace 

4. 1 Specifika a odlišnosti adaptace dospělých a dětí 

Situace cizinců trvale či dlouhodobě pobývajících na území jiného státu 

je poměrně variabilní. Jedním z nej důležitějších faktorů je míra kulturní 

odlišnosti a stupeň ovládání jazyky majoritní společnosti. 

Rodiny přistěhovalců, uprchlíků, azylantů změnou sociálního prostředí 

ztratily svou původní zemi, svou kulturu, zaměstnání, svou osobní síť 

sociálních vztahů. Ocitly se v novém prostředí, přičemž jejich aktuální životní 

situace rozhodně neodpovídá jejich očekávání. Zažívají opakovaná jednání se 

sociálně významnými představiteli hostitelské země: policisty, úředníky, 

sociálními pracovníky, lékaři, právníky, učiteli. Tato jednání nebývají vždy 

Příjemná, cizinci se při nich nesetkávají s velkou vstřícností, se snahou pochopit 

specifičnost jejich problému. 

Mohou vzniknout situace, kdy rodiče mají starosti s budoucností, se 

získáním práce a nemají čas se dětem příliš věnovat. Nebo naopak, protože 

nemohou sehnat práci, věnují se až příliš svým dětem, omezují je, kontrolují 

každý jejich krok. 

Na rozdíl od dospělých se u dětí teprve postupně dotváří a upevňují 

ka l e j š í struktury jejich chování a jednání, temperamentové a charakterové rysy 

osobnosti. Z osobního prožitku dvou různých formujících prostředí Gejich vlast 

- j i ž neprožívaná, ale rodiči připomínaná minulost / cizí země - živá, ale cizí 

současnost) se u dětí často vyvine ambivalentní vztah ke svému životnímu 

Prostředí, k cizí, ale naplno prožívané kultuře. Při takovém vztahu ke světu se 

stává proces vnitřní integrace rozporuplných zkušeností dítěte komplikovanější. 
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Děti mohou být lehce ovlivněny negativy, avšak rovněž pozitivy obou kultur. 

(Kocourek, In. Švarcová, Mareš) 

Tyto děti mají specifické problémy a potřebují citlivý přístup, nejen díky 

jiným tradicím, kultuře, hodnotám, postojům a způsobu života jejich rodičů. 
v 

Často se předpokládá, že jsou to právě rodiče, kteří usnadňují svým 

dětem zvládání zátěžových situací, spojených se změnou sociálního prostředí, 

se vstupem do školy, se změnou školy apod. 

V případě přistěhovalců, politických uprchlíků, ekonomických běženců, 

cizinců čekajících na rozhodnutí o azylu, je situace ještě složitější. Rodiče, kteří 

mají plnit roli sociální opory pro své děti, jsou ve složité situaci a sami by 

potřebovali pomoc. Děti těchto rodičů mohou být vystaveny určitým rizikům, 

především nevhodnému zacházení různého typu od zanedbávání výchovy až po 

velmi tvrdou výchovu. Proto by práce s rodinami, které radikálně změnily svůj 

kulturní kontext a snaží se adaptovat na nové podmínky, měla být vedena 

speciálně připravenými profesionály, kteří jsou schopni např. rozlišit tradované 

výchovné praktiky od týrání dětí. 

Sociální integrace proto není abstraktní kategorií. Ve školním prostředí 

nabývá na naléhavosti, někdy i na rizikovosti. Naprostá většina dětí i 

dospívající mládeže touží po tom, aby je vrstevníci brali mezi sebe, aby patřili k 

určité skupině, stali se členy určitého společenství, byli přijati do party. 

Období od osmi do třinácti let je pro děti dobou maximální extroverze, dobou 

kdy dítě nejpalčivěji p o c i ť u j e , pokud se jakkoli vzdaluje od průměru 

vrstevnické skupiny a pokud si myslí, že má (třeba jen zdánlivě) nedostatky ve 

schopnostech, d o v e d n o s t e c h a ceněných znalostech. O přijetí nositele 

jakýchkoli odlišností výrazným způsobem rozhoduje mínění vrstevníků. 

Lze tedy říci, že pro žáka, ať už patří k majoritě či minoritě, je přijetí 

školní třídou a komunitou školy mimořádně důležité. Jedinec se často musí 

Přizpůsobit požadavkům „vrstevnické kultury". Tj. hodnotám, které skupina 

^nává, chování, které oceňuje. Za přijetí skupinou někdy jedinec platí 

117 



změnami kulturních hodnot, norem, postupů. Zejména v období školní 

docházky na druhém stupni základní školy a na středních školách. Pro 

příslušníky menšin, kteří usilují o akceptování ze strany svých nových 
v 

spolužáků, je situace ještě složitější. (Svarcová, Mareš, 2006) 

4. 2 Sociální opora dětí národnostních a etnických 

minorit 

Jak již bylo prezentováno práce pedagoga, vychovatele, sociálního 

pracovníka a dalších lidí pracujících s dětmi etnických minorit klade poměrně 

vysoké nároky na jejich schopnosti poznat osobnostní charakteristiky dítěte, 

zvyky a tradice rodiny, hodnotový systém a prostředí, ve kterém vyrůstá a které 

jej bezprostředně ovlivňuje, včetně vzájemné interakce se spolužáky. 

Součástí takového poznání příslušníků jiné národnosti je i mapování jejich 

sociální opory, která může být do jisté míry ovlivněna odlišností navzájem 

vzdálených kultur. 

2.1 Definování sociální opory 

S pojmem sociální opora se v české odborné literatuře, psychologické, 

Pedagogické či sociologické setkáváme stále častěji. Chápání jeho obsahu a 
r°zsahu však velmi kolísá a v odborných textech se pracuje spíše s jeho 

intuitivním chápáním než exaktním vymezením. 

S e t k á v á m e se s tříděním do dvou kategorií podle t o h o , zda se akcentují 
aspekty sociologické nebo p s y c h o l o g i c k o - m e d i c í n s k é (šolcová, Kebza, 1999). 
D o tří relativně s a m o s t a t n ý c h kategorií podle akcentace aspektů sociologických, 

Psychologických a k o m u n i k a č n ě - i n t e r a k č n í c h (Burleson et al., 1994 in Mareš, 
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2001), sociologické, sociálně interakční a subjektivně viděné pomoci od 

druhých lidí (Křivohlavý, 1999). Nebo s rozlišováním pěti relativně 

samostatných kategorií (Lakey, Cohen, 2000), kdy je akcent položen na: 

jedincovy strategie zvládání zátěže a pomoc druhých lidí při jeho zvládání 

zátěže; jedincovy subjektivní interpretace distresu, hodnocení závažnosti 

stresoru a svých zvládajících kapacit a podle toho hledání sociální opory; 

sociální kognici, mentální reprezentaci sociální opory; symbolický 

interakcionalismus včetně sociálních sítí a sociálních rolí; osobnostní 

zvláštnosti zaangažovaných osob a jejich mezilidské vztahy při poskytování a 

přijímání opory. (Mareš, 2001) 

J. Hupceyová považuje sociální oporu jako činnost poskytovanou ochotně 

a s dobrými úmysly osobou, s níž je příjemce v osobních vztazích. Tato činnost 

má vyústit v pozitivní odezvu u příjemce sociální opory a přinést zlepšení ať už 

bezprostředně, nebo s delším časovým odstupem. 

Dle tvrzení některých autorů (např. Streeter, Franklin, 1992) je zřejmé, že 

sociální opora je multidimenzionální konstrukt a není snadné ji zachytit 

stručnou definicí. Svým vývojem nabývá mezioborového charakteru. Jedná se o 

dynamický proces, jehož forma a úroveň se proměňuje v čase, v závislosti na 

situaci, životních událostech, na věku a sociální začleněnosti jedince. Může být 

vnímána odlišně poskytovatelem, příjemcem i nezávislým pozorovatelem. 

(Mareš, 2001) 

Pojem sociální opora je součástí výzkumů odolnosti, nezdolnosti, násilí ve 

škole, sociálních dovedností, školního prospěchu, ale i zdraví, zvládání zátěže 
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4. 2. 2 Diagnostika sociální opory 

Diagnostikování sociální opory je z metodologického hlediska poměrně 

obtížné. Vychází z různých metodologických přístupů, je spojeno s řešením 

mnoha svébytných diagnostických problémů a je jen prvním krokem na cestě, 

která by měla končit cílenou intervencí. 

Poskytování sociální opory se v praxi odehrává každý den, ale celá oblast 

intervence se teprve začíná vědecky propracovávat. Do intervenčních snah by 

mělo patřit: volba a plánování intervenčních zásahů (Gottlieb, 2000 in Mareš, 

2001), intervence poskytované jedním člověkem (Eckenrode, Hamilton, 2000 in 

Mareš, 2001), intervence poskytované skupinou osob (Helgeson, Gottlieb, 2000 

in Mareš, 2001), intervence poskytované sociální sítí (Citrony, Coile, 2000 in 

Mareš, 2001). 

Diagnostika sociální opory je důkladně zmapována u dospělých osob, 

mnohem méně u dětí a dospívajících, u dětí etnických minorit dosud zcela 

chybí. Předkládaná studie je jedním z prvních pokusů posunout poznání sociální 

opory u této specifické skupiny dětí, které se odlišují od dospělých nejen 

věkem, osobnostními a sociálními zvláštnostmi, ale také svou etnickou 

příslušností a s ní spojenými vzorci chování, hodnotami, zvyky, tradicemi apod. 

To vše může ovlivnit vnímání sociální opory i postoj k jejímu přijímání. 

Na níže uvedený výzkum budou navazovat další studie specificky 

zaměřené na děti příslušníků etnických minorit, jejichž výběr se bude částečně 

řídit jejich početním zastoupením v České republice. 

Sociální oporu lze diagnostikovat řadou metod: pozorováním, rozhovorem, 

analýzou produktů (např. kreseb), dotazníky, kombinováním metod. Všechny 

metody můžeme vidět i z jiných hledisek (dle Dolbier, Steinhart in Mareš, 

2001): 

Kvantitativní nástroje - soustřeďují se na počet a strukturu sociálních vztahů 

jedince v rámci rodiny, přátel, sousedů, známých, spolužáků (spolupracovníků) 
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apod. Zjišťují počet individuálních vztahů a složitost jedincovy sociální sítě, 

zjištěné údaje kvantifikují. 

Kvalitativní nástroje - zajímají se, které vztahy jsou pro jedince významnější a 

smysluplnější, které funkce sociální opora plní, zda je poskytována 

jednosměrně, nebo se jedná o reciproční pomoc apod. 

Nástroje specificky zaměřené - snaží se rozkrýt, specifikovat strukturu sociální 

opory, její dílčí funkce a její dílčí účinnost. Zjišťují, které potřeby jedince jsou 

saturovány a které nikoli, jak se proměňuje sociální opora v různých fázích 

života, při náročných situacích apod. 

Nástroje globálně zaměřené - snaží se načrtnout celkový obraz jedince 

v sociální síti, poskytují globální indexy o kvalitě sociální opory. 

Nástroje zjišťující poskytovanou oporu - zajímají se o to, kdo nebo co je 

zdrojem sociální opory daného jedince. Zjišťují též frekvenci a rozložení opory 

v čase. Jedná se o zpravidla objektivní pohled, sociologicky dobře zmapovaný. 

Nástroje zjišťující jedincem vnímanou oporu - mapují subjektivní pohled 

jedince na poskytovanou pomoc. Zjišťují, jak si jedinec dokáže sociální oporu 

uvědomit, jak ji hodnotí, nakolik o ni vůbec stojí. Jedincem vnímaná pomoc má 

výrazný vliv na pocit pohody/nepohody. Vnímaná pomoc může snižovat pocit 

nejistoty, ohrožení, ale také může být interpretována jako vnucování, 

ponižování, probouzet pocity neschopnosti, závislosti, prohlubovat distres. 

Nástroje měřící ochranný, tlumivý efekt sociální opory - zjišťují, nakolik 

sociální opora pomáhá jedinci, když je ve stresové situaci a se zátěží se musí 

nějak vyrovnat. Vycházejí z předpokladu, že pokud bude sociální opora 

fungovat, bude minimalizováno působení distresu. 

Nástroje měřící přímý, hlavní efekt sociální opory - vycházejí z úvahy, že 

sociální opory je třeba n e u s t á l e , i v případě, že jedinec neprožívá žádné závažné 

zátěžové situace. 
Nástroje zjišťující smysl sociální opory pro daného jedince - jsou v současné 

době nejvíce užívané, snaží se zmapovat jedincův stabilní názor na sociální svèt 
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kolem něho a jeho individuální celkový pocit, zda j e okolím přijímán, odmítán 

neboje lidem jeho osud lhostejný. Jedinec se učí interpretovat sociální interakci 

jako pozitivní či negativní, učí se očekávat od lidí něco dobrého nebo naopak. 

Nástroje zjišťující smysl sociální opory jsou tedy globální nikoli specifické, 

odrážejí subjektivní vnímání opory nikoli objektivní charakteristiky 

poskytované opory, měří přímý, hlavní efekt opory (Dolbier, Steinhart, 2000 in 

Mareš, 2001) 

4. 3 Problematika školní edukace dětí imigrantů 

4. 3. 1 Klima školy a třídy s národnostní a etnickou růzností 

Na konci 90. let proběhl zajímavý výzkum v rámci projektu Výchova 

k toleranci a proti rasismu na pražských školách. (Šišková, 1998) V rámci 

programu přednášek o multikulturní výchově pro 8. a 9. stupeň základních škol 

měli žáci napsat esej o rasismu. Přibližně 800 esejů rozdělili do tří skupin. Do 

protirasistické skupiny zařadili 460 prací, rasistických bylo 60 prací a 265 bylo 

nevyhraněných a nezařaditelných do předchozích dvou skupin. Kromě Romů 

jsou negativně vnímáni hlavně Vietnamci, Ukrajinci a Rumuni. Velmi přívětivě 

z průzkumu vyšli Židé a černoši. O Židech se děti zmiňovaly jen výjimečně a 

černoši jsou dokonce oblíbeni. Na postoje dětí má vliv zejména přítomnost 

Příslušníka jiné rasy ve třídě. (Šišková, 1998) 

4. 3. 2 Děti národnostn ích a etnických minorit v českém školství 

V mnoha zemích, včetně České republiky, vznikla potřeba zavádět 

Multikulturní výchovu, která je určena jak k začlenění do edukace ve školách 
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různých stupňů, tak do přípravy budoucích učitelů. Multikulturní výchovou se u 

nás zabývá zejména Jan Průcha. 

V knize „Multikulturní výchova" shrnuje názory a definice zahraničních 

odborníků a vytyčuje dvě základní koncepce multikulturní výchovy: 

a) Multikulturní výchova je proces, jehož prostřednictvím si jednotlivci mají 

vytvářet způsoby svého pozitivního vnímání a hodnocení odlišných kultur a na 

tomto základě mají regulovat své chování k příslušníkům jiných kultur. 

b) Multikulturní výchova je vzdělávací program, který zabezpečuje žákům 

z etnických, rasových, náboženských a jiných minorit takové učební prostředí a 

takové vzdělávací obsahy, jež jsou přizpůsobeny specifickým jazykovým, 

psychickým a kulturním potřebám těchto žáků. 

V České republice jsou principy a obsahové prvky multikulturní výchovy 

začleněny do různých vzdělávacích programů určených českým školám, do 

učebních osnov a učebnic někteiých vyučovaných předmětů. 

Konkrétně je to Vzdělávací program Základní škola splatností od 1. září 

1996, který je nejrozšířenějším programem a učí se podle něho asi 75 % všech 

žáků 1 . - 9 . ročníku základních škol. Prvky multikulturní výchovy jsou 

obsaženy např. ve vlastivědě, dějepise, občanské výchově. 

Ještě výrazněji je multikulturní výchova obsažena ve Vzdělávacím 

Programu Národní škola s účinností od 1. září 1997. K tomuto programu se 

však přihlásilo asi jen 50 základních škol. Podobně jako u základních škol je 

multikulturní výchova zahrnuta i v Učebních dokumentech pro gymnázia 
s platností od 1. září 1999 a ve Standardu středoškolského odborného 

vzdělávání splatností od 1. ledna 1998. Konkrétně jsou to také učebnice 

Občanské výchovy pro 6., 7. a 9. ročník od V. Dudáka (nakladatelství SPN), 

které pamatují na multikulturní výchovu, učebnice M. Valenty z nakladatelství 
Práce aj. (Průcha, 2001) 

Jak již bylo zmíněno výše Rámcové vzdělávací programy pro základní a 

úřední vzdělávání z roku z roku 2005 a 2006 obsahují - mimo jiné - tzv. 
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průřezová témata, mezi kterými zaujímá významné místo i Multikulturní 

výchova. Předpokládaný přínos tohoto průřezového tématu je podrobně popsán 

v rovině vědomostí, dovedností a schopností (multikulturní výchova poskytuje 

žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v 

české a evropské společnosti, učí žáky komunikovat a žít ve skupině s 

příslušníky odlišných sociokulturních skupin, učí uvědomovat si, že všechny 

etnické skupiny a kultury jsou rovnocenné, rozvíjí schopnost spolupracovat s 

příslušníky odlišných sociokulturních skupin a na druhé straně učí rozpoznat 

projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie) a také 

v oblasti postojů a hodnot. Multikulturní výchova pomáhá vytvářet postoje 

tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, napomáhá žákům 

uvědomovat si vlastní identitu, koriguje hodnotový systém žáků, pomáhá 

uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s principy 

života v demokratické společnosti a vede k angažovanosti při potírání projevů 

intolerance atd. (RVP pro ZV; Praha, 2005, s. 97, 98. Upraveno a kráceno E.Š.) 

Čeští učitelé a žáci se dnes stále častěji setkávají ve třídách s žáky-cizinci: 

„Pro učitele tím vznikají problémy, s nimiž se dříve nemuseli vypořádávat - jak 
, v . • • • íp začleňovat do českého školního prostředí, 
komunikovat s těmito cizinci, jak je zacienovdi uu 

, , -í-1 • „onř nři ieiich nedostatečné znalosti českého jak je hodnotit a klasifikovat napr. pn jejicn 

jazyka apod." (Průcha, 2001, s. 138) 
, • • ^ * násilí může být kromě represivních Řešením rasové diskriminace a našili muze y 

am multikulturní výchovy. V tomto případě opatření tedy i prevence v podobě multiKunum y 
„ctřpdků Prevence těchto negativních jevů totiž nemá stát příliš mnoho prostředku, rrevci 

spočívá skutečné především ve formování společenských postojů kuíturou, 

rnédíí, uméním, výehovou v rodiné. Jediná oblast, která je pod přímým vhvem 

státu, je oblast vzdělávání a školní výchovy. 
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5 Empirická část práce 

5. 1 Cíle výzkumu a výzkumná strategie 

Problém je vyjádřen několika otázkami: zda jsou ve školách a třídách, kde 

se vyskytují děti cizinců rozdíly ve vnímání jednotlivých faktorů zaměřených 

na klima třídy podle typu školy, podle pohlaví a podle národnosti; zda a jaké 

jsou rozdíly ve vnímání sociální opory u dvou nejpočetnějších minoritních 

skupin dětí v české škole (Ukrajinců a Vietnamců). 

Cílem zkoumání je výše uvedený problém na čtyřech typech škol: ZŠ, 

SOU, SOŠ a Gymnázia. Všechny vybrané školy navštěvují děti cizinců žijících 

krátce i dlouhodobě na území České republiky. 

Teoretický rámec pro navrhovaný výzkum 

Rámec studie je volen elekticky, vychází ze dvou studií uskutečněných 

Pomocí dotazníků KLÍT (Lašek) a CASSS-cz (Komárek, Ondřejová, Mareš) 

^ajem byl soustředěn na postavení dětí pocházejících z odlišného 
s°ciokulturního prostředí ve školní třídě jako majoritní skupině. 

Validita je zajištěna prostřednictvím již ověřených dotazníků KLIT (Lašek) 

a CASSS -cz (Komárek, Ondřejová, Mareš). 

Réhabilita u dotazníku KLIT je 0,75 Cronbachovo alfa. U dotazníku 

^ASSS-cz byla réhabilita vypočítána pro každou z pěti proměnných (rodiče, 
Ucitel, spolužáci, kamarád, lidé ve škole) a pohybovala se od 0,84 až 0,93. P r o 

d°tazník jako celek bylo Cronbachovo alfa rovno 0,95. 
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Pro všechny části výzkumu byla zvolena nulová hypotéza: děti jsou v ČR 

již delší dobu, a tudíž nebudou rozdíly v jejich postavení ve třídě i ve vnímání 

sociální opory. 

Hypotézy 

Na základě problémových okruhů byly stanoveny tyto hypotézy 

H01 - nejsou rozdíly ve vnímání sociální opory v jednotlivých oddílech u 

dvou nejpočetnějších minoritních skupin dětí v české škole 

H02 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle typu školy 

H03 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle pohlaví 

H04 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých s l o ž k á c h klimatu třídy podle národnosti 

Omezení a vymezení studie 

Studie byla realizována v různých oblastech České republiky. Základním 

kritériem byla dostupnost a vstřícnost vedení školy. Výběr byl omezen typem 
š k ° ly (2. stupeň ZŠ, SOU, SOŠ, GYM) a přítomností dětí pocházejících 

2 °dlisného sociokulturního prostředí. 
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Definice pojmů použitých ve výzkumném šetření 

Přináší informace o třech složkách třídního klimatu: 

KLIT - dotazník, který byl vytvořen pro poznávání klimatu třídy na základní a 

střední škole. 

SUPKT - zjišťuje se vztah žáků k jejich třídě, míra uspokojení z pobytu ve 

škole, míra pohody; míra přátelských a nepřátelských vztahů mezi žáky, míra 

pospolitosti dané třídy. 

MOTNŠV - zjišťuje se, jak žáci prožívají nároky školy, jak si věří; míra zájmu 

(nezájmu) o školu, tendence nevynikat, vyhýbat se neúspěchům. 

SEPROS - zjišťuje se míra sebeprosazení, tendence k individualizaci výkonu, 

míra spoléhání se na sebe, kooperace, touha vyniknout, jednat účinně. 

CASSS-CZ - zjišťuje sociální oporu u dětí a dospívajících z pěti zdrojů: od 

rodičů, učitelů, spolužáků a lidí ve škole. 

Přehled literatury k výzkumnému šetření 

Mezi teoretickou a výzkumnou literaturu specifickou pro zvolené téma lze 

zařadit především práce Mareše Sociální opora u dětí a dospívajících, II, III.; 

dále Mareš, Lašek Sociální klima školní třídy. ; Mareš, Ouhrabka Žákovo pojetí 

učiva.; Moos, Trickett Social enviromnent of junior high a high school 

classrooms.; Lašek Psychologické klima školních tříd a školy. Průcha Učební 

klima ve třídě. 
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5. 2 Analýza výzkumného vzorku 

Byl zkoumán výběr z populace dětí a dospívajících ve věku 11 až 19 let. 

Tyto děti a dospívající byly ve třídách společně s příslušníky jiných národností 

(Afghánistánu, Albánie, Arménie, Běloruska, Bulharska, Číny, Holandska, 

Chorvatska, Itálie, Japonska, Kazachstánu, Kuby, Maďarska, Moldávie, 

Mongolská, Německa, Nové Guiney, Ruska, Řecka, Turecka, Ukrajiny, USA a 

Vietnamu). 

Výzkumný vzorek je tvořen třemi podskupinami: 

- děti pocházející z jiné kultury vyplňují dotazník CASSS - CZ i 

dotazník K-L-I-T 

- děti, spolužáci dětí etnických minorit, vyplňují dotazník K-L-I-T 

Dotazníkem CASSS-CZ byli osloveni žáci druhého stupně základní školy, 

dotazníkem K-L-I-T pak žáci základní školy, gymnázií, studenti středních škol 

a odborných učilišť. (Další charakteristiky viz níže.) 

5. 3 Metodologická opora a konkrétní metodologie 

Použitý metodologický princip 

Empirické šetření je realizováno metodami: 

- metaanalýzy 

- dotazníků 

a) Dotazník sociální opory CASSS-CZ (viz příloha 
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b) Dotazník sociálního klimatu třídy K-L-I-T (viz příloha č. 7) 

Metaanalýza je zaměřena na již realizované výzkumy sociální opory dětí a 

dospívajících v České republice zaměřené na děti příslušníků majoritní 

společnosti. 

Dotazník sociální opory CASSS - CZ vychází z dotazníku The Child and 

Adolescent Social Support Scale (CASSS), jehož autory jsou Malecki, Demaray 

a Elliot z katedry psychologie Illinoiské univerzity. Český překlad a modifikaci 

tohoto dotazníku pod názvem Dotazník sociální opory pro děti a dospívající 

(CASSS - CZ) provedli v roce 2002 Komárek, Ondřejová a Mareš. 

Dotazník sociálního klimatu třídy K-L-I-T sestrojil Lašek za účelem 

zjištění sociálního klimatu ve škole a třídě. 

Dotazník sociální opory CASSS - CZ 

Pro potřeby výzkumu byla použita dotazníková metoda. Konkrétně 

Dotazník sociální opory pro děti a dospívající - CASSS-CZ (translation and 

modification: Komárek, Ondřejková, Mareš, 2002). 

Obsahuje celkem 60 položek graficky strukturovaných do pěti oddílů 

nazvaných: moji rodiče, můj učitel, moji spolužáci, můj kamarád a lidé ve 

Škole. Každý oddíl obsahuje 12 položek a žák se vyjadřuje k četnosti výskytu 

dotazovaného jevu sociální opory a k důležitosti tohoto jevu. 

Dotazník CASSS-CZ poskytuje informace o žácích, které zajímají 

výzkumné pracovníky z různých oborů, např. pedagogika, státní politika, 

ošetřovatelství, veřejné zdraví, psychologie atd. (Mareš, 2001) 
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Dotazník sociálního klimatu třídy K-L-I-T 

Tato metoda se snaží postihnout tři prvky klimatu školní třídy: suportivní 

(podpůrné, kooperativní, SUPKT) klima: zde žáci popisují vztahy ke třídě a 

mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti, motivaci k negativnímu 
v # 

školnímu výkonu (MOTNSV), kde žák popisuje míru svého zájmu (nezájmu) o 

školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si; sebeprosazení 

(SEPROS) představuje tendenci k jisté individualizaci výkonu, ale i spoléhání 

na sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně. 

Každý dotazník je vybaven instrukcí v záhlaví. Žák u každého výroku 

zakroužkuje tu číselnou hodnotu, která odpovídá jeho názoru na předložený 

výrok. Tato čísla se poté přepíší pod dotazník do příslušného řádku, sečtou, 

čímž se získá hrubé skóre. Výsledek (skóre) pak lze porovnat se stěnovými 

normami (viz dále). Tím se získá individuální obraz klimatu třídy, jak jej vidí 

konkrétní žák. Hrubá skóre lze sestavit do tabulky a součtem se získává hrubé 

skóre celé třídy, které lze opět porovnat s normami. Stěnové normy představují 

nenáhodné, statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými žáky (třídami). 

Vyhodnocující se může dozvědět velmi snadno, ve kterých výrocích byly 

dosaženy jaké výsledky a tím si sestavit i jakýsi „profil" konkrétní třídy 

s konkrétními údaji. Může se pak např. dozvědět, že nejvyšší skóre v suportivitě 

bylo dosaženo u výroku, dle kterého si žáci ve třídě vzájemně pomáhají apod. 

Tyto detailní výsledky pomohou učiteli působit nejen na individuálního žáka, 

ale i na celou třídu. (Lašek, 2001) 
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Stěnové normy pro KLIT 

Sten SUPKT 

Hrubé skoré 

MOTNSV~ 

Hrubé skoré 

1 SÈPROS 

Hrubé skoré 

1 18 a méně 13 a méně 10 a méně 
2 19-21 14-15 

1 ^ 
3 22-24 16-17 12 

4 25-27 18-20 

j norma 28-32 21-23 ~Ï5 

6 norma 33-37 24-25 

7 38-40 26-27 T ~L7 

8 41-43 28-29 

9 44-47 30-32 

10 48 a více 33 a více 20 a více 

Pokud je stěnová hodnota od 1 do 4 u všech tří sledovaných oblastí 

klimatu, mluvíme o nízkém výskytu ( suportivity, motivace k negativnímu 

školnímu výkonu, sebeprosazení), 7-10 pak znamená stoupající nadprůměr 
v těchto oblastech. 

Pomocí metody KLIT se může např. učitel seznámit se třídou, kterou 
nezná, přebírá ji po jiném učiteli apod. Na základě zjištěných poznatků může 

žáky více zainteresovat do vztahů ve třídě, sledovat jejich postoje, mapovat 
rozdíly v zjištěných oblastech u dívek a chlapců apod. 

131 



U každého žáka také může proniknout do jeho vztahů ke škole, 

spolužákům, hodnotit vlastní motivaci apod. Vše lze využít při individuálním 

pohovoru s žákem, mnohé vzájemně vysvětlit, objasnit a žáka např. jiným 

způsobem motivovat. (Lašek, 2001) 

Proměnné 

Proměnné u dotazníku KLIT - SUPKT, MOTNSV, SEPROS jsou závisle 

proměnné, u dotazníku CASSS-CZ - jednotlivé opory, kterých je celkem pět 

jsou závisle proměnné . 

Nezávisle proměnnými jsou u obou dotazníků typ školy, pohlaví 

respondenta, postupný ročník, majoritní a minoritní skupina respondentů. 

Měřicí techniky a metody sběru dat 

Česká verze dotazníku CASSS-CZ vykazuje obdobné psychometrické 

kvality jako originální americký dotazník CASSS (2000). Faktorová analýza 

identifikovala pěti faktorovou strukturu, která odpovídá proměnným rodiče, 

učitel, spolužáci, kamarád a lidé ve škole. Faktorová zátěž kolísá od 0,307 do 

0,873 uvnitř každého z pěti faktorů. Vlastní hodnoty jednotlivých faktorů se 

pohybují od 16, 452 do 2,296. Identifikovaná faktorová struktura vysvětluje 

přibližně 48% celkového rozptylu. 

Reliabilita měřená Cronbachovým koeficientem alfa byla vypočítána pro 

každou z pěti proměnných (rodiče, učitel, spolužáci, kamarád, lidé ve škole) a 

Pohybovala se od 0,84 až 0,93. Pro dotazník jako celek bylo Cronbachovo alfa 

rovno 0,95. U dotazníku KLIT je reliabilita 0,75 Cronbachovo alfa. 

v J • tx/ím ií7 ověřených dotazníků KLIT (Lašek) Validita je zajištěna prostřednictvím jiz overenyc 

a CASSS-cz (Komárek, Ondřejová, Mareš). 
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P r o c e d u r y 

Dotazníky sloužící k získávání potřebných dat byly distribuovány do 

jednotlivých škol, kromě osobního kontaktu, především prostřednictvím 

výchovných poradců, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků, kteří 

ve většině případů studují v kombinované formě na Univerzitě v Hradci 

Králové. 

V některých případech byla u vyplňování dotazníků dětmi cizinců nutná 

přítomnost překladatele. Mnohé děti pocházející z jiného sociokulturního 

prostředí nechápaly význam či smysl některých otázek, v těchto případech 

většinou stačilo vysvětlení učitelky. 

Síla testů a volba rozsahu výběru 

Pro potřeby zjišťování klimatu třídy s etnickou různorodostí bylo celkem 

dotazováno 1 600 respondentů, vráceno bylo 1 176 dotazníků, ke zpracování 

bylo možno použít dotazníky od 1 071 respondentů. Z toho ze základních škol 

554, ze středních odborných učilišť 189, ze středních odborných škol 143 a 

z gymnázií 185. Dotazník K-L-I-T vyplnilo 545 dívek a 526 chlapců, dětí 

české bylo národnosti 857, dětí cizinců 214, konkrétně z Vietnamu 72, Ukrajiny 

64, Afghánistánu 17, Mongolská 12, Moldávie 7, Albánie 5, Ruska 5, Arménie 

4, Běloruska 4, Holandska 3, Německa 3, Anglie 2, Číny 2, Kazachstánu 2, 

Řecka 2, USA 2, dále po jednom z Bulharska, Nové Guiney, Chorvatska, Itálie, 

Japonska, Kuby, Maďarska a Turecka. 

Dotazník CASSS-CZ vyplnilo celkem 675 respondentů různých 

národností, pro možnost komparace byly vybrány dvě srovnatelné skupiny: 93 

Ukrajinců a 90 Vietnamců, celkem 183 respondentů. 

Veškeré výpočty se prováděly pomocí statistického programu NCSS 2000. 
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Ke zpracování dat byly použity klasické výpočty pro deskriptivní statistiku 

(průměr, směrodatná odchylka, modus, medián, rozpětí). U všech souborů byla 

testována normalita pomocí následujících testů: Shapiro-Wilkova, Anderson-

Darlingova, Martinez-Iglewiczova a souboru D'Agostinových testů. Pro 

testování shodnosti průměrů byl použit klasický parametrický Studentův T-test 

a neparametrický Mann-Whitneyův test. Analýza rozptylu byla provedena 

pomocí Fisherova testu. 

5. 4 Komparace sociální opory u dětí národnostních 

a etnických minorit a dětí majoritní společnosti v ČR 

Zkoumaná populace 

Byl zkoumán výbér z populace dětí ve vèku 11 až 15 let. Tyto déti byly ve 

třídách s p o l e č n ě s příslušníky jiných národností (Ukrajinci, Vietnamci, Němci, 

Poláky, Američany, Italy, Bulhary, Řeky, Albánci, Japonci, Turky, Kubánci, 

Kazachy, Bělorusy, Rusy, Holanďany, Slováky, Mongoly a Armény). 

Dotazníkem CASSS-CZ byli osloveni žáci druhého stupně základní školy, 

celkem 675 respondentů, příslušníků jiné národnosti. Vzhledem k velmi 
, o u p í ř í c h ze steiné země, bylo nutné provést rozdílnému počtů respondentu pocházejících ze stej 

(_ct n a komparaci dětí z národnosti (a) vytřídění a zaměřit svoji pozornost na kompar; ^ 
- v, ím co do množství srovnatelných a (c) ze vzajemne 

nejpočetněji zastoupených, (b) co ao mnu # . 
, , n r o s t ř e d í Na základě toho jsme ke 

výrazně odlišného sociokulturniho prostředí. 
, , c e l k e m 183 dotazníků, z toho 93 respondentu 

statistickému zpracovaní zvolili celKem 
Pocházejících z Ukrajiny a 90 respondentů z Vietnamu. 

Veškeré výpočty se prováděly pomocí statistického programu NCSS 2000. 
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I n t e r p r e t a c e v ý s l e d k ů 

H01 - nejsou rozdíly ve vnímání sociální opory v jednotlivých oddílech u 

dvou nejpočetnějších minoritních skupin dětí v české škole 

V oddíle 1 s názvem „Moji rodiče", kde byly otázky, např.: „dávají mně 

najevo, že jsou na mě hrdí; rozumí mně; naslouchají mně, když jim potřebuji 

něco říci" - nebyl významný rozdíl ve vnímání sociální opory mezi dětmi 

vietnamské národnosti a dětmi ukrajinské národnosti. Stejně nevýznamný rozdíl 

se objevil u oddílu 4 s názvem „Můj kamarád" s otázkami, např.:" můj přítel 

(přítelkyně) - chápe mé pocity; zastane se mě, když se jiní ke mně chovají 

špatně; pomůže mně, když se cítím osamělý". 

Naproti tomu se projevily statisticky významné rozdíly ve vnímání sociální 

opory u oddílů 2 „Moji učitelé", 3 „Moji spolužáci" a u oddílu 5 „Lidé ve 

škole". Zde byly např. otázky u oddílu 2: moji učitelé - zajímají se o mě; 

chovají se ke mně férově; nevadí jim, když se jich ptám. U oddílu 3: moji 

spolužáci - chovají se ke mně hezky; líbí se jim většina mých nápadů a názorů; 

počítají se mnou; a u oddílu 5: lidé ve škole - zajímají se o mě; rozumí mně; 

naslouchají mi, když to potřebuji. 

Ve všech případech a ve všech oddílech s rozdílným vnímáním sociální 

i • Hěti vietnamské národnosti vnímají opory, byly výsledky velmi podobné, deti vieum 
i líHí ve škole mnohem více než děti sociální oporu od učitelů, spolužáku ci lidi ve sKoie 

ukrajinské národnosti. 
. , v „u&rkat také tak že vietnamské děti jsou Tento výsledek lze pochopitelné chapat take tak, 

v í c e než děti ukrajinské. Alespoň ony to v našich školách přijímány a vítaný vice, nez uc 

tak cítí. 
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Tabulka č. 1 Ukrajinci 

Ukrajinci opora od 

rodičů 

opora od 

učitelů 

opora od 

spolužáků 

opora od 

kamaráda 

opora od 

lidí ve škole 

počet 93 93 93 93 93 

průměr 4,20 3,84 3,45 4,44 3,45 

medián 4,16 3,50 3,42 4,67 3,25 

sm. odchylka 1,07 1,07 0,97 0,99 0,75 

Tabulka č. 2 Vietnamci 

Vietnamci opora od 

rodičů 

opora od 

učitelů 

opora od 

spolužáků 

opora od 

kamaráda 

opora od 

lidí ve škole 

počet 90 90 90 90 90 

průměr 4,30 4,42 4,04 4,45 4,12 

medián 4,59 4,25 4,17 4,54 4,13 

sm. odchylka 0.96 1,06 1,14 0,92 1,08 
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Grafč. 1 

Graf: Srovnání sociální opory u obou minorit 

rodiče učitelé spolužáci kamarádi lidé ve 
škole 

• Ukrajinci • Vietnamci 

Zvýše uvedených dat vyplývá, že děti ukrajinské národnosti necítí ze 

strany učitelů, spolužáků a lidí ve škole takovou sociální oporu, jako děti 

vietnamské. Jinak vyjádřeno: vietnamské děti jsou v našich školách "přijímány 

a vítány" více, než děti ukrajinské. Tedy „doma" a vně školy mezi zkoumanými 

skupinami rozdíl nenalezneme (viz: "rodiče" a "kamarádi"), ale ve škole ano. 

Příčin tohoto stavu může být celá řada a hledání odpovědi na zjištěný 

rozdíl je nesnadné. Nabízející se interpretační rovina spočívá zřejmě v dětech 

samých: vietnamské děti se jeví jako nadprůměrně pracovité, pečlivé a 

ukázněné (viz jejich bližší charakteristika v předchozím textu) a tudíž jsou 

zřejmě častěji kladně oceňované, mají častější zážitek úspěchu, ve škole se jim 

více líbí a cítí se (přes fyziognomickou odlišnost) ve školní třídě lépe. 

Ukrajinské děti se chováním i přístupem ke školní práci více přibližují českým 
dëtem a je otázkou, zda právě či pouze skutečnost, že jsou z Ukrajiny jim pozici 

v očích učitelů a mezi spolužáky „nezhoršuje". 
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Pro srovnání jsou uvedeny výsledky výzkumu uskutečněného týmem 

prof. Mareše (Tomášek, Koukola, Ondřejová, 2003) na Základní škole 

v Brandýse nad Labem (viz tab. č. 3). Výzkumný vzorek tvořili žáci 6. - 9. 

ročníku základní školy, počet respondentů byl celkem 274. 

Tabulka č. 3 České děti 

České děti opora od 

rodičů 

opora od 

učitelů 

opora od 

spolužáků 

opora od 

kamaráda 

opora od 

lidí ve škole 

počet 274 274 274 274 274 

průměr 4,35 3,63 3,47 4,07 3,14 

medián 4,45 3,59 3,44 4,12 3,12 

sm. odchylka 0,89 0,92 0,98 1,01 1,02 

Tabulka č. 4 Ukrajinské, vietnamské a české děti 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S o c i á l n í opora od: 

rodičů učitelů • B kamaráda lidí ve škole 

Ukrajinci 4,2 3,84 3,45 4,44 3,45 

A 1 A 

Vietnamci 4,3 4,42 4,04 4,45 4,12 

Češi 4,35 3,63 3,47 4,07 3,14 
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Graf č. 2 

Graf: Srovnání sociální opory 

rodičů učitelů spolužáků kamaráda lidí ve škole 

Komparací výsledků obou výzkumů (Mareš, Švarcová), tj. zkoumání 
v 

sociální opory u dětí majoritní společnosti (Ceši) a dětí ukrajinských a 

vietnamských, docházíme k následujícím závěrům. 

Sociální oporu od rodičů vnímají děti všech tří národností, Češi, Ukrajinci 

i Vietnamci, bez významného rozdílu. U ostatních oddílů již nacházíme 

statisticky významné rozdíly. 

U oddílu učitelé je sociální opora nejméně vnímána českými dětmi, 

následují děti ukrajinské, přičemž mezi těmito dvěma výsledky není statisticky 

významný rozdíl. Naproti tomu vietnamské děti vnímají sociální oporu ze 

strany učitelů více se statisticky významným rozdílem. 

Vnímání sociální opory od spolužáků je rozdílově statisticky nevýznamné 

U českých a ukrajinských dětí a opět je statisticky významný rozdíl u 

vietnamských dětí, které od spolužáků vnímají sociální oporu více. 
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Výsledek výzkumného šetření u oddílu „ M ů j kamarád" přinesl zajímavé 

zjištění, ukrajinské i vietnamské děti vnímají sociální oporu od kamaráda bez 

statisticky významného rozdílu, zatímco české děti ji vnímají statisticky 

významně méně. 

Markantní rozdíly byly zjištěny u vnímání sociální opory ze strany lidí ve 

škole. Zde je nej větší statisticky významný rozdíl u českých a vietnamských 

dětí i u vietnamských a ukrajinských dětí. Přičemž nejméně tuto oporu vnímají 

české děti a nejvíce děti vietnamské. 

Na základě srovnání výsledků obou výzkumů (Mareš, Švarcová) lze 

konstatovat, že ze tří zkoumaných národností české děti vnímají sociální oporu 

ve třech oddílech (moji učitelé, můj kamarád, lidé ve škole) nejméně (ve dvou 

případech statisticky významně viz výše) a v jednom oddíle (moji rodiče) 

nejvíce, ale statisticky nevýznamně. 

Obecně lze říci, že vnímání sociální opory je u českých dětí velmi 

podobné vnímání Ukrajinců, což by naznačovalo, že jiný sociokulturní původ 

není v naší škole handicapem. V porovnání s vietnamskými dětmi obě 

zbývající skupiny pociťují ve škole podstatně menší sociální oporu. Je otázkou, 

které proměnné jsou ve hře v případě dětí z Čech a dětí z Ukrajiny. Přes 

podobné výstupy příčiny menší subjektivně prožívané sociální opory nemusí 

, • * * , ř w snekulativně může jít u českých dětí o větší být u obou skupin totožné. Ciste speKuidu 
- l ? škole učitelům i kamarádům (plynoucí z náročnost (kritičnost) smerem ke skoie, uc 

„ , f v mdině i v širší společnosti) a u Ukrajinců může vyššího sociálního komfortu v rodině i f 
' ' c Vietnamci sycen přeci jenom určitými spíše 

být rozdíl v porovnaní s Vietnamci y 
. x cti "zabydlenými" postoji, které se neuvědomované 

negativními a ve společnosti zabydleny f ^ 
» j (Nicméně s ohledem na to, ze česky soubor 

p r o m í t a j í d o p ř í s t u p ů pedagogu. (Nicmen v 
. . , „. , v i e t řeba být v závěrech velmi obezřetný.) 

byl tvořen žáky p o u z e jedne školy, je treoa oy 

•wknHcích a nebo Golem efektu je poněkud 
Hovořit pak přímo o předsudcích 

- A* 7Óe máme určité signály, ktere přinejmenším 
odvážné, ale v každém případe zde mame 
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ukazují na jistou nepřipravenost našich škol, učitelů i lidí ve škole obecně, na 

specifika výchovy a vzdělávání dětí cizinců. V tomto případě se ukazuje, že 

přístupy k různým skupinám cizinců musí být rovněž specifické. Výsledky 

výzkumu mohou pak nastínit směr, jakým bychom se měli ubírat při výchově a 

vzdělávání dětí pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí. Podle 

našeho jiného šetření mezi řediteli škol vyplývá jakási obecná nepřipravenost 

ve smyslu nedocenění skutečné náročnosti práce s dětmi imigrantů (viz 

Švarcová, 2005). Určitě na straně učitelů nechybí dobrá vůle, ale spíše 

postrádáme profesionalitu ve smyslu opoiy o dostatečné vědomosti o obecně o 

problematice imigrace a speciálně o znalosti toho kterého sociokulturního 

prostředí, z které děti ve škole pocházejí. A zřejmě ještě problematičtější je 

rovina dovedností. 

Mimo jiné je zřejmé, že se školy neobejdou bez speciálně zaměřených 

programů, které jim umožní přistupovat k výchově minorit profesionálně a tedy 

maximálně efektivně. 

5 Analýza a interpretace výsledků výzkumu sociálního 

klimatu ve třídách s příslušníky etnických minorit 

T est K-L-I-T 

Analýza dat podle typu školy 

P°Pisná statistika: 4 typy škol (2. stup. ZŠ, SOU, SOŠ, GYM), celkem 1 071 

resPondentů. 
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IAnalýzou rozptylu (MANOVA, NCSS) byly porovnávány případné 

rozdíly ve všech třech složkách klimatu, měřených metodou KLIT u 

jednotlivých typů škol, zařazených do výzkumného šetření. 

Testování nulové hypotézy: 

H02 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle typu školy 

Ve všech faktorech (SUPKT, MONTSV, SEPROS) byla zamítnuta nulová 

hypotéza na hladině významnosti a = 0,05. Existují tedy rozdíly u jednotlivých 

faktorů podle typu školy. 

I. Suportivní klima (SUPKT) 

Tabulka č. 4 Rozdíly v SUPKT podle typu školy 

Typ školy aritmetický průměr pořadí 

z š 34,75 1 

Gymnázia 33,75 2 

SOS 30,63 4 

SOU 31,47 3 
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Graf č. 2 

Graf: Rozdíly v SUPKT podle typu školy 

škola 

Interpretace výsledků: 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že nejvyšší míra suportivního klimatu 

(suportivity) je u žáků 2. stupně základních škol. Nejnižší míra suportivního 

klimatu byla zjištěna u žáků středních odborných škol. Z výsledků vyplývá, že 

žáci 2. stupně základních škol popisují vztahy ke třídě a mezi spolužáky jako 

soudržné s vyšší mírou kooperace a podpory. Druhými v pořadí ve výši míry 

suportivního klimatu byla gymnázia. Zde je výsledek pouze o 1.00 hrubého 

skóre nižší než u 2. stupně základních škol. 
, v c t ; onoluoráce a podpory na druhé straně popisují Nízkou míru soudržnosti, spolupráce F f 

, U v. Příčin tohoto stavu může být celá řada, 
žáci středních odborných skol. Pncin tonu 

č i ! N a d výsledky šetření by se měli zamyslet 
významnou roli muze hrat i uciiei. 

Především pedagogičtí pracovníei s t ř e d n í c h odborných skoí, z a sam, 

nepřispívají k atmosféře n e s p o l u p m c e a negativního postoje zaku Ke tnce . 
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Podle stěnových norem (viz. Stěnové normy KLIT) jsou výsledky hrubého 

skóre u všech zkoumaných typů škol v normě. I tak jsou rozdíly statisticky 

významné na hladině významnosti 0,05. 

V kontextu multikulturní výchovy je zřejmé, že nejméně náročná je pro 

žáky z jiného sociokulturního prostředí docházka do základní školy a naopak 

zvýšená péče by měla být věnována těmto dětem se "specifickými potřebami" 

na středních odborných učilištích. 

II. Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV) 

Tabulka č. 5 Rozdíly v MOTNSV podle typu školy 

21,51 4 
Gymnázia 

SOŠ 23,27 2 

SOU 23,61 
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Graf č. 2 

Graf: Rozdíly v MOTNSV podle typu školy 

a 21,5-
21-

20,5-
20-

24 
23,5 

23 

ZŠ Gymnázia SOŠ SOU 

škola 

Interpretace výsledků: 

Nejvyšší míru motivace k negativnímu školnímu výkonu prokázalo 

výzkumné šetření u žáků středních odborných učilišť, na druhém místě jsou s 

rozdílem 0.34 bodů hrubého skóre žáci středních odborných škol. 

Nejnižší míru motivace k negativnímu školnímu výkonu projevili žáci 

gymnázií. 

Žáci středních odborných učilišť následováni žáky středních odborných 

škol prokazují vyšší nezájem o školu, projevují tendenci nevynikat, vyhýbat se 

neúspěchům a nevěřit si. Jednou z příčin může být nízká míra motivace 

k úspěchu. 

U žáků gymnázií je situace opačná, tj. mají větší zájem o školu, více si 

věří, záleží jim na známkách, nevyhýbají se obtížím, nemívají tolik strach 

z neúspěchu. 
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I zde je zřejmé, že děti-cizinci budou mít nakročeno k lepšímu 

společenskému uplatnění tehdy, když se jim podaří studovat na gymnáziu. V 

tomto bodě se v mnohém neliší od dětí majoritní společnosti (svět "otevřených 

a uzavřených" příležitosti apod.). V případě cizinců je zde pak otázka, zda 

nebude docházet ke kumulaci nepříznivých faktorů, které mohou pozici člena 

minority oproti vrstevníkovi z majoritní společnosti výrazněji znevýhodnit. 

Výsledky jsou statisticky významné na hladině významnosti 0,05. 

III. Sebeprosazení (SEPROS) 

Tabulka č. 6 Rozdíly v SEPROS podle typu školy 

Typ školy aritmetický průměr pořadí 

ZŠ 15,34 1 

Gymnázia 13,23 4 

SOS 14,76 3 

SOU 15,03 2 
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Graf č. 2 

ZŠ Gymnázia SOŠ SOU 

škola 

Interpretace výsledků: 

Výsledky šetření u složky sebeprosazení vyšly také velmi zajímavé. 

Nejvyšší míra sebeprosazení je neočekávaně, mimo jiné i vzhledem 

k výsledkům suportivity, u žáků 2. stupně základních škol, na druhém místě 

s rozdílem pouhých 0.31 bodů hrubého skóre se umístili žáci středních 

odborných učilišť. U žáků 2. stupně základních škol můžeme z pohledu 

vývojové psychologie nacházet souvislost s pubertou, kdy také vzrůstá touha 

vyniknout, ve větší míře se projevuje spoléhání se na sebe sama. 

Nejnižší míru sebeprosazení se zcela nečekaně projevili žáci gymnázií. 

Vzhledem k tomu, že tato složka zkoumání klimatu třídy představuje tendenci k 

Jisté individualizaci výkonu, k nižší míře kooperace (zde výsledek koresponduje 

s výsledky ve složce suportivní), ale také touhu vyniknout či jednat účelně, je 

výsledek u žáků gymnázií přinejmenším zajímavý. Děti studující na gymnáziích 

jsou obecně považovány za individuality, jejichž osobnost se ve škole 
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patřičným způsobem rozvíjí. Jak je tedy možné, že se tolik neprosazují? Nebo 

nemají potřebu výraznějšího sebeprosazení? Může nás také napadnout, že by 

přece jen mohla být chyba na straně škol. Nechávají pedagogové tyto většinou 

nadané děti tolik rozvíjet, kolik by pravděpodobně potřebovaly? Nebo musí jen 

tradičně přejímat názory učitelů a pokud možno nevybočovat z řady. 

Podle stěnové normy, která je u složky sebeprosazení (SEPROS) 1 5 - 1 6 

bodů hrubého skóre, normální hodnoty vykazují pouze žáci 2. stupně 

základních škol a středních odborných učilišť. Zatímco žáci gymnázií jsou 

hlouběji pod normou a také žáci středních odborných škol nedosahují ve složce 

sebeprosazení normy. Výsledky jsou statisticky významné na hladině 

významnosti 0,05. 

B) Analýza dat podle pohlaví 

Popisná statistika: mužů 526, žen 545 

IAnalýzou rozptylu (MANOVA, NCSS) byly porovnávány případné rozdíly ve 

všech třech složkách klimatu, měřených metodou KLIT u obou pohlaví. 

H03 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle pohlaví. | 

Testování nulové hypotézy: 

se nulová hypotéza zamítá na 

nulová hypotéza přijímá, u faktorů SUPKT a SEPROS 

ítá na hladině významnosti a = 0,05. Byl zjištěn rozdíl 

mezi pohlavími u faktoru SUPKT a SEPROS. 
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I. Suportivní klima (SUPKT) 

Tabulka č. 7 Rozdíly v SUPKT podle pohlaví 

Pohlaví aritmetický průměr 

chlapci 34,38 

dívky 33,78 

Graf č. 6 

Interpretace výsledků: 

Jak vyplývá z výsledků šetření chlapci vnímají suportivní klima třídy lépe 

než dívky. Příčinou může být větší citlivost dívek v oblasti vztahů ve třídě. 

Chlapci mnohdy řadu situací tzv. neřeší J sou tzv. nad věcí. Naproti tomu dívky 

mívají vyšší potřebu být oblíbené a zapadnout do kolektivu. Chlapci se více 
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věnují kolektivním sportům, což může mít vliv na větší schopnost 

spolupracovat, vyšší je u nich také potřeba soudržnosti s větší skupinou. Dívky 

mají tendenci vytvářet menší skupinky. Podle stěnové normy vykazují obě 

pohlaví normální hodnoty hrubého skóre SUPKT. Výsledky jsou statisticky 

významné na hladině významnosti 0,05. 

II. Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV) 

Tabulka č. 8 Rozdíly v MOTNSV podle pohlaví 

Pohlaví aritmetický průměr 

chlapci 22,51 

dívky 22,78 

Graf ě. 7 
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Interpretace výsledků: 

U obou pohlaví není statisticky významný rozdíl v motivaci k negativnímu 

školnímu výkonu. Míra zájmu o školu, tendence nevynikat, vyhýbat se 

neúspěchům či nevěřit si je u obou pohlaví dle stěnové normy v mezích 

normálu. 

III. Sebeprosazení (SEPROS) 

Tabulka č. 9 Rozdíly v SEPROS podle pohlaví 

Pohlaví aritmetický průměr 

chlapci 15,06 

dívky 14,52 

Graf č. 8 

Graf: Rozdíly v SEPROS podle pohlaví 
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Interpretace výsledků: 

Ve složce SEPROS (sebeprosazení) byl zjištěn statisticky významný rozdíl 

mezi dívkami a chlapci. Chlapci mají větší tendenci k sebeprosazení, větší 

touhu vyniknout a jednat účinně. Nebojí se ukázat, že něco umí, cítí se 

dostatečně výkonní. Problémy ve škole řeší častěji sami. 

Dívky jsou více ochotné potlačit samy sebe a přizpůsobit se. Nemají tak 

vysokou touhu vyniknout, méně si důvěřují a při řešení problémů raději 

spoléhají na druhé než samy na sebe. 

Podle stěnových norem SEPROS vykazují výsledky u chlapců normální 

hodnoty, u dívek jsou hodnoty hrubého skóre těsně pod hranicí normy. 

Výsledky jsou statisticky významné na hladině významnosti 0,05. 

S ohledem na žádoucí integraci děti cizinců je zřejmé, že poněkud lepší 

adaptační schopnosti bychom spíše našli u chlapců cizinců než u dívek. 

Nicméně tato úvaha nezahrnuje specifika rolí mužů a žen (resp. chlapců a 

děvčat) v kultuře zemi původu imigrantů. 

C) Analýza dat podle národnosti 

Popisná statistika: žáci české národnosti 857, žáci jiné národnosti 214 

|Analýzou rozptylu (MANOVA, NCSS) byly porovnávány případné rozdíly ve 

všech třech složkách klimatu, měřených metodou KLIT u žáků české a jiné 

národnosti, zařazených do výzkumného šetření. 

Testování nulové hypotézy: 

H04 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle národnosti 
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U faktorů SEPROS A MOTNSV se nulová hypotéza přijímá, u faktoru SUPKT 

se zamítá na hladině významnosti a = 0,05. Byl zjištěn rozdíl u faktoru SUPKT. 

I. Suportivní klima (SUPKT) 

Tabulka č. 10 Rozdíly v SUPKT podle národnosti 

Národnost aritmetický průměr 

Češi 34,44 

cizinci 35,81 

Graf č. 9 

Graf: R o z d í l y v SUPKT podle národnosti 
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Interpretace výsledků: 

U faktoru SUPKT byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi českými 

dětmi a dětmi cizinců. Děti cizinců popisují vztahy ve třídě a vztahy mezi 

spolužáky mnohem lépe než české děti. Projevují také větší míru kooperace a 

soudržnosti. Děti cizinců se také ve větší míře domnívají, že pokud se dostanou 

do nesnází, třída jim pomůže. S většinou spolužáků by se rádi sešli i mimo 

školu na nějaké společné akci. Ve třídě se cítí spokojeni, mají pocit, že je třída 

tzv. bere. Opět jsme konfrontováni s výsledkem, který se nesnadno 

jednoznačněji interpretuje. Nicméně se zdá, že děti cizinců si více váží toho, co 

českým dětem přijde jako „normální", standardní a obyčejné. Pro možný 

potenciál multikulturní výchovy je jen dobře, že děti cizinců vykazují takovéto 

postoje, protože se tím otevírá prostor pro jejich využití ze strany pedagogů. 

Podle stěnových norem jsou výsledky u českých dětí i u dětí cizinců 

v mezích normálních hodnot. Výsledky jsou statisticky významné na hladině 

významnosti 0,05. 

II. Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV) 

Tabulka č. 11 Rozdíly v MOTNSV podle národnosti 

Národnost aritmetický průměr 

Češi 22,77 

cizinci 23,08 
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Graf č. 10 

Graf: Rozdíly v MOTNSV podle národnosti 

Interpretace výsledků: 

Ve složce MOTNSV - motivace k negativnímu školnímu výkonu nebyl 

zjištěn statisticky významný rozdíl u českých dětí a dětí cizinců. Žáci různých 

národností mají velmi podobné tendence nevynikat, vyhýbat se neúspěchům a 

nevěřit si. 

Podle stěnových hodnot je motivace k negativnímu školnímu výkonu u 

českých dětí i dětí cizinců v normě. 
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III. Sebeprosazení (SEPROS) 

Tabulka č. 12 Rozdíly v SEPROS podle národnosti 

Národnost aritmetický průměr 

Ceši 15,43 

cizinci 15,30 

Graf č. 11 

Graf: Rozdíly v SEPROS podle národnosti 

Interpretace výsledků: 

Výsledky výzkumného šetření potvrdily hypotézu, že nejsou rozdíly 

v sebeprosazení podle národnosti. Děti české národnosti a děti cizinců mají 

stejné tendence k individualizaci výkonu, ke spoléhání se na sebe. Nebyly 
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zjištěny významné rozdíly např. v přístupu k řešení problémů ve škole, 

v přístupu k práci na společné akci nebo v touze vyniknout. 
v 

České děti i děti cizinců mají podle stěnových norem hrubé skóre SEPROS 

v mezích normálních hodnot. 

Verifikace stanovených hypotéz: 

Na základě problémových okruhů byly stanoveny tyto hypotézy: 

H01 - nejsou rozdíly ve vnímání sociální opory v jednotlivých oddílech u 

dvou nej početnějších minoritních skupin dětí v české škole 

Nulová hypotéza zamítnuta. Rozdíly v sociální opoře se ukázaly být statisticky 

významné u třech položek (učitelé, spolužáci, lidé ve škole) 

H02 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle typu školy 

Ve všech faktorech (SUPKT, MONTSV, SEPROS) byla zamítnuta nulová 

hypotéza na hladině významnosti a = 0,05. Jsou rozdíly u jednotlivých faktorů 

podle typu školy. 

H03 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle pohlaví 

U faktoru MOTNSV se nulová hypotéza přijímá, u faktorů SUPKT a SEPROS 

se nulová hypotéza zamítá na hladině významnosti a = 0,05. Byl zjištěn rozdíl 

mezi pohlavími u faktoru SUPKT a SEPROS. 
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H04 - ve školách a třídách, kde se vyskytují děti cizinců, nejsou rozdíly 

v jednotlivých složkách klimatu třídy podle národnosti 

U faktorů SEPROS A MOTNSV se nulová hypotéza přijímá, u faktoru SUPKT 

se zamítá na hladině významnosti a = 0,05. Byl zjištěn rozdíl u faktoru SUPKT. 

5. 6 Vybrané kasuistiky dětí - žáků etnických minorit 

V následující části práce jsou k dokreslení a konkretizaci obrazu o 
v 

zkoumaných etnických minoritách v České republice uvedeny kasuistiky 

vybraných dětí. Jejich zpracování ilustruje na jednotlivých případech jednak 

zřejmé obecné problémy jakýchkoli imigrantů v cizím novém prostředí a 

zároveň jsou zde zachyceny interkulturní rozdíly v procesu integrace dítěte 

s ohledem na jeho původní zemi (Vietnam a Ukrajina). 

Konkrétní „příběhy" (a řada dalších v archivu autorky) v mnohém 

potvrzují data získaná výzkumem, ale současně naznačují, že pouze 

kvantitativní přístupy nejsou sto zachytit jemné odlišnosti v osudech dětských 

imigrantů a jejich rodin. 

Informace obsažené v kasuistikách byly získány prostřednictvím 

strukturovaného interview při osobním kontaktu s respondentem a jeho rodiči. 

V některých případech doplňující informace poskytli i učitelé. 

Dětem i jejich rodičům byly kladeny otázky např, jaké bylo jejich přijetí 

vrstevníky ve škole, zda mají problémy s českým jazykem, jaké předměty mají 

oblíbené, jak rodiče komunikují se školou, zda pociťují nějakou formu 

diskriminace apod. 
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Kasuistika č. 1 

Země původu Vietnam 

Jméno: David T. (původní Dung Nguyen Tat) 

Věk: 10 let 

Sourozenci: dvě sestry (6 a 8 let) 

Otec: Tan T., 49 let, vzdělání: VŠ ekonomická, zaměstnání: obchodník 

Matka: Chuan T., 30 let, vzdělání: vyučena šičkou oděvů, zaměstnání: bez 

zaměstnání, pečuje o domácnost a kompletuje propisovací pera pro vietnamský 

obchod, práci ji zadává manžel 

David je velmi samotářský. Ve třídě s nikým neudržuje kontakt. 

Spolužáci o něho zpočátku projevovali zájem, ale David je odmítl. V současné 

době se o Davidovi vyjadřují, že „s ním nic není". Snaží se Davida různě 

„pošťuchovat", ale on se nebrání, působí bezmocně, napadnutelně. Dle slov 

ostatních dětí ve třídě se často staví do pozice možné oběti šikany. 

Do kolektivu nezapadl. Odmítá i jakékoliv kolektivní hry. Důvodem 

může být i jistá neobratnost, pro hru se také neumí tolik nadchnout. 

Ani mimo školu nemá žádné kamarády. Ven téměř nechodí. Doma jej 

zajímá pouze počítač, hraje počítačové hry. Pokud za ním přijdou domů 

spolužáci, nevěnuje se jim a pokračuje ve hře. Matka říká, že jej ven musí 

přímo vyhnat. Sama se více věnuje Davidovým mladším sestrám. 

Doma nemá určeny žádné povinnosti, maminka se stará nejen o rodinu a 

domácnost, ale také Davidovi uklízí pokoj. Ani otec se na činnostech 

v domácnosti nepodílí, pouze někdy vaří vietnamská jídla. Volný čas tráví otec 

sledováním televize a spánkem. 

Chlapec je velmi dobře finančně zaopatřen, má stále nové věci a rád se 

s nimi před spolužáky chlubí. Do školy Davida přiváží otec autem. Se školou 

spolupracuje pouze matka, dochází na třídní schůzky, otec do školy nedochází. 
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se 

co 

Matka sděluje, že si její muž váží toho, že má ženu a děti a ona je ráda, že je 
finančně zajištěna. 

Davidův školní prospěch není příliš dobrý. V prvním pololetí první třídy 

byl klasifikován známkou 3. Ve druhém pololetí neprospěl z českého jazyka, 
v 

obtíže měl i v prvouce - prospěch 3. Školu ale navštěvuje rád, také doma 

chce hodně času učit. Sám o škole doma nemluví, matka se jej musí ptát, 

bylo ve škole. 

Otec Davidovi zdůrazňuje, že je nutné se učit cizí jazyky, zejména 

anglický a německý jazyk, aby se mohl uplatnit ve světě. Rovněž je zklamaný 

chlapcovými školními výsledky, přál by si, aby byl chlapec chytrý. Otec má 

mnohem větší ambice, které nebude David schopen naplnit. 

Škola a učivo se otci zdají, neostatečné, domácí příprava by měla být dle jeho 

názoru v mnohem větším rozsahu. Poukazuje na své vzdělání a tvrdý školní 

systém v jeho vlasti. 

Možnost diskriminace si v této rodině nechtějí připustit. Říkají, že se jim 

lidé smějí, pohrdají jimi, staví se k nim povýšeně, tykají jim a nadávají, ale oni 

to prý musí vydržet. Vzhledem k tomu, že zde chtějí žít trvale, nechtějí mít 
v 

žádné spory a snaží se co nejvíce žít životem jako Ceši. Problémy nemají 

s lidmi, kteří je znají déle. Matku nejvíce mrzí nadávky „vietnamská svině, 

matrace, šlapka". 

Davidovi se děti údajně někdy smějí proto, že je Vietnamec nebo Číňan. 

Zpočátku David odmítal z tohoto důvodu do školy chodit. Postupně si piý na 

něho děti zvykly a nyní chodí do školy rád. 

Na otázku, zda mají nějaké problémy se psaním úkolů, odpověděli, že se 

potíže projevují pouze při psaní úkolů z českého jazyka. 

Z našich svátků slaví zejména Vánoce a Den dětí. Velmi si zakládají na 

jejich svátku, oslavě lunárního roku (nový rok). Uvaří se mnoho jídla -

vietnamských specialit, chodí k nim časté návštěvy, zapalují se vonné tyčinky a 

oni chodí také navštívit další vietnamské rodiny. Vietnamci si na návštěvě 
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svlékají nejenom boty, ale i ponožky, které si dají do bot. Všichni přinášejí 

dárky pro děti a často jim dávají peníze, tak jak se to dělá ve Vietnamu. 

Z české kuchyně mají rádi knedlíky, guláš, řízek, bramborový salát. 

Zejména rádi jedí rýži, ale zdá se jim u nás drahá. Jsou spokojeni, že mohou 

vietnamské jídlo koupit i v obchodě, některé suroviny dovážejí z Prahy. Do 

restaurací nechodí. 

Intimní projevy dávají mezi sebou velmi málo najevo, potvrzují, že na 

veřejnosti by se nevodili za ruku, ani nelíbali. Pro neznalé by mohli působit 

jako by byli více chladní. Doma hovoří vietnamsky i česky, nadávají většinou 

vietnamsky, děti nebijí. Často se mezi sebou navštěvují s vietnamskou 

komunitou. 

Mají rádi peníze a také je rádi počítají. Pokud nechtějí rozumět, říkají, že 

nerozumí. Nechtějí dělat těžkou práci. 
v 

Velmi obdivují sociální systém v CR, neboť ve Vietnamu neexistuje 

důchodové ani sociální zabezpečení. Každá rodina musí sama najít způsob, jak 

si vydělávat. Většinou obdělávají rýžová pole, starají se o rybníky a ryby, 

obchodují. I děti musí pomáhat - chodí např. do lesa pro dřevo. Nepobírají 

důchod, ani mateřskou podporu či podporu v nezaměstnanosti. 

Davidův otec pochází z 9 dětí. Ve Vietnamu lidé mívají více dětí, 

antikoncepci většinou nepoužívají. 

Kasuistika č. 2 

Země původu Vietnam 

Jméno: Jana H. (původní Lan Nguyen Le Hoang) 

Věk: 12 let 

Sourozenci: bratr 9 let, sestra 4 roky 

Otec- Anh H 45 let, vzdělání: v y u č e n jako elektrikář, zaměstnání: podnikatel 

Matka: Trang H., 36 let, vzdělání: textilní průmyslovka, zaměstnání: 

Prodavačka 
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Jana je milá drobná usměvavá dívka, která působí plachým dojmem. 

Rodina žije v České republice pět let, otec přicestoval o rok dříve, aby pro 

rodinu vše připravil. Ve škole Jana navštěvuje normální třídu dle její věkové 

kategorie. S českým jazykem již nemá téměř žádné potíže, až na některá 

slangová slovíčka, kterým nerozumí. Krátce po příchodu do České republiky 

rodiče Janě zajistili soukromé vyučování češtiny. 

Se spolužáky problémy nemá, má jednu dobrou kamarádku Češku, s tou 

si hodně povídají a chodí k nim někdy i domů. Jana se hodně dlouho doma učí, 

chtěla by vystudovat vysokou školu, ale ještě přesně neví jakou. Zatím půjde po 

základní škole na gymnázium. Ve škole má dobré výsledky, tak by to neměl být 

problém. Z předmětů ji nejvíc baví angličtina, mají výborného pana učitele, 

stále s nimi mluví a je s ním legrace. Také jim anglicky zpívá, Jana umí několik 

anglických písniček. 

Tělesná výchova Janu moc nebaví, protože v ní příliš nevyniká. Má pocit, 

že je pani učitelka hodně náročná. Po každé hodině tělocviku je značně unavená 

a dá ji chvíli práci se znovu soustředit. Celkově jí český školní systém 

vyhovuje. 

Rodiče se snaží se školou spolupracovat, ale stále mají mírné problémy 

s komunikací a některým věcem nerozumí. Nedokázali říci konkrétně jakým. 

Po přistěhování do naší republiky rodina nepobývala v utečeneckém 

táboře, ale krátce u přátel, též Vietnamců. Otec se snažil sehnat byt, podnájem, 

ale ani to nebylo jednoduché. Měl již sjednánu předběžnou dohodu, údajně snad 

dokonce s realitní kanceláří, ale jakmile se majitel dozvěděl, že se jedná o 

Vietnamce, od dohody ustoupil. 

Z českých zvyků a tradic přejali Vánoce a Velikonoce, tyto svátky se jim 

moc líbí. Nový rok ale n e s l a v í jako Češi, nýbrž podle svých tradic slaví Lunární 

rok. V tomto období se hojně navštěvují, pořádají hostiny a dávají si drobné 

dárky. Zajímavostí z našeho pohledu je jakýsi malý oltář v jedné z místností 

s fotografiemi blízkých zemřelých. V určitých dnech, většinou je to dle tradice 
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1. a 15. den v měsíci, někdy i v jiných významných dnech (výročí úmrtí, 

některé svátky apod.) u fotografií mrtvých zapalují nejen svíce, ale také 

speciálně vyrobené obřadní peníze. Tím dle jejich slov posílají peníze mrtvým 

do záhrobí. Matka se zmínila, že někdo z jejich přátel měl s těmito penězi 

problém u celní správy, protože se domnívali, že jsou to padělky oficiální měny. 

Od té doby je raději označují, aby bylo zřejmé, že jsou to obřadní peníze. 

Česká jídla jim příliš nechutnají, ani zde není dostatek speciálních 

obchodů, kde by si mohli koupit suroviny do typických vietnamských jídel. 

Musí je často dovážet z Prahy. 

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi dospělými i příbuznými či přáteli je na 

veřejnosti považován za neslušnost. Ženy si také nepodávají ruce ani s muži, 

ani mezi sebou. 

Na otevřenou diskriminaci zatím nenarazili (situaci s podnájmem zřejmě 

nepovažují za diskriminační, nebo šiji v dané chvíli neuvědomili), jen mnohdy 

pozorují odtažité jednání. Českou společnost vnímají a hodnotí jako soubor 

jednotlivců, soudí každého člověka zvlášť, ne jako člena společenství. 

Nerozlišují barvu pleti ani původ. Podle vietnamských tradic jsou lidé 

posuzováni podle postavení, dané vzděláním, nikoliv podle majetku. 

Za velmi důležité hodnoty považují rodinnou soudržnost (např. u jídla se 

schází pravidelně celá rodina) a přátelství. Ke starším příslušníkům rodiny je 

vzhlíženo s velkým respektem a úctou, členové rodiny se o ně starají až do 

smrti. Matka si při této příležitosti posteskla, že by velmi ráda své rodiče 

navštívila, protože je celých pět let neviděla. 

S českými úřady moc dobré zkušenosti neuvádějí, mají pocit, že je 

pracovníci na úřadech považují za nepoctivé obchodníky (nedokázali se 

výstižněji vyjádřit, dlouho hledali slova) a to je velmi mrzí. S oficiálními 

institucemi proto jednají velmi neradi. 
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Kasuistika č. 3 

Země původu Ukrajina 

Jméno: Michal J. 

Věk: 10 let 

Sourozenci: bratr (18 let) 

Otec: Alexandr J., 37 let, vzdělání: středoškolské, zaměstnání: v současné době 
v 

pracuje ve Španělsku 

Matka: Lada J., 31 let, vzdělání: středoškolské, zaměstnání: dělnice 

Michal je zdravý, veselý a energický chlapec. Ve škole nemá žádné větší 

problémy, výuku zvládá dobře. Nejvíce ho baví matematika, přírodopis a 

samozřejmě také tělocvik, kdy má příležitost vybít alespoň část své 

nevyčerpatelné energie. V budoucnu by se chtěl stát vědcem, ale to až bude 

opravdu velký, protože teď chce co nejdříve pomoci matce vydělávat peníze, 

aby si také ona jednou odpočinula (doslovná citace). Z tohoto sdělení je patrné, 

nakolik je ovlivněn tím, že žije jen se svojí matkou (viz dále). 

Asi největším problémem, který se týká výchovy Michala, je jeho 

nadměrná náchylnost k různým mládežnickým partám, které se vyskytují v jeho 

okolí. Z toho vyplývají problémy s výtržnictvím apod., do nichž by se sám jen 

těžko zapletl. Jeho matka tráví většinu dne v zaměstnání a nemá dostatek peněz 

na to, aby Michalovi platila nějaké kvalitní mimoškolní aktivity. Proto požádala 

o pomoc Program 5P (možnost přidělení „kamaráda"). Michal tak má 

společníka na odpoledne, nemusí se po skončení vyučování nikde sám toulat a 

také mu program umožnil najít si nové kamarády. 

Rodiče Michala přišli do České republiky před 5 lety. Hlavním důvodem, 

proč se odstěhovali z Ukrajiny, byly jednak celkové státní poměry a též i 

pracovní uplatnění. Ačkoli jsou oba středoškolsky vzdělaní, byl pro ně problém 

sehnat zde odpovídající zaměstnání. Výsledkem je, že matka přijala mnohem 
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podřadnější práci, než na jakou je kvalifikovaná, a otec s Michalovým starším 
v 

bratrem odjel zkusit štěstí do Španělska. 

0 svém dřívějším životě nechtěla matka raději mluvit. Ani si též nemohla 

konkrétně vzpomenout na obtíže, které jim po příjezdu nastaly. Samozřejmě, že 

velkým problémem pro ni byla jazyková bariéra. Česky neuměla vůbec a trvalo 

jí 2 roky, než se zvládla plynně domluvit. Nenavštěvovala žádný kurz, protože 

neobjevila takový, který by odpovídal jejím finančním možnostem. Naštěstí se 

jí ujala sousedka, která také rodině v počátečních nesnázích se vším pomohla. 

Od ní se postupně naučila i česky. 

V současnosti se matka s Michalem potýkají převážně s finančními 

problémy. Z tohoto důvodu se také často stěhují, nemají ani na nájemné. 

Převážně se však jedná o problematické čtvrtě, které dobré výchově rozhodně 

neprospívají. Ale jak matka sama prohlásila, i to je lepší, než žít na ubytovně. 

1 v současné době se paní Lada cítí částečně izolována a výjimkou není 

ani občasná šikana či diskriminace (nejen na pracovišti). Myslí si, že je to dáno 

její slabou povahou a též nadále jejím špatným českým přízvukem. S tímto prý 

Michal neměl ani tak velké potíže, protože přišel do České republiky jako malé 

dítě a od začátku byl veden k češtině. Mezi spolužáky mu však problémy občas 

působí jeho příjmení, které upozorňuje na to, že je ukrajinského původu, ač on 

osobně se cítí být českým občanem. 
Přes všechny útrapy, které zde rodinu potkaly, matka říká, že naopak 

nebyl problém si tu najít dobré přátele. 
Ve škole neměl Michal žádné větší problémy, ani s českým jazykem. 

Vzhledem ktomu, že v š a k jeho matka neovládá spisovnou češtinu, od svého 

dětství se setkával jen s formou velmi hovorového českého jazyka. Matka sama 

nmtože Michalovi nemůže například 
tento problém vidí jako velkou nevýhodu, protože 

x., U oo v tokem iazyce zdokonalila, ale nemá dostatek 
Poradit s úkolem. Ráda by se v českem jazy 

času a sil, aby se po práci ještě nějak cíleně učila. 
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Ve škole, kterou Michal navštěvuje, studují i další cizinci. Ze slov paní 

Lady vyplývá a též má potvrzeno ze zkušeností ostatních rodičů, že škola těmto 

dětem vychází vstříc. Blíže však nedokázala program školy specifikovat. Český 

školský systém by zhodnotit nedokázala. Zdá se jí, skoro stejný jako na 

Ukrajině. Michal osobně bohužel srovnávat nemůže, ale na zaběhnutý systém si 

zvykl bez problémů a považuje ho i za vyhovující. Rychle si nemohl 

vzpomenout, co by vlastně rád změnil. Se známkováním je spokojen a hloubku 

českých osnov zatím plně nepoznal. Samozřejmě tedy, jak vyplývá z jeho 

zájmů, že by chtěl, aby měli více hodin tělesné výchovy. 

Díky letitým zkušenostem se zahraničními žáky a nepochybně díky 

personálnímu obsazení učitelského týmu není Michal (ze strany učitelů) nijak 

znevýhodňován či šikanován. Je k němu přistupováno jako ke všem ostatním. 

Jediný závažný problém, který se vyskytl při komunikaci mezi rodinou a 

školou, byl se školní družinou, ale více o tom paní Lada nechtěla hovořit. Je 

pravděpodobné, že z této příčiny lze odvozovat i dřívější Michalova členství 

v různých partách. 

Na otázku, jak by měla vypadat ideální spolupráce mezi rodinou a 

školou, měla matka pohotovou odpověď, nejnutnější je, aby se spolu obě strany 

uměly domluvit. Z vlastní zkušenosti ví, co to je jazyková bariéra. 

Kasuistika č. 4 

Země původu Ukrajina 

Jméno: Kateřina V. 

Věk: 14 let 

Sourozence nemá 
Otec- Igor V 39 let, vzdělání: VŠ stavební, zaměstnání: podnikatel 

Matka: Mariana V., 35 let, vzdělání: VŠ pedagogická, zaměstnání: podnikatelka 

166 



Kateřina (přeje si říkat Katka) je dívka, kterou by bylo možné na první 

pohled hodnotit jako typického teenagera. Má obarvené vlasy, v nose a na obočí 

má piercing. V České republice je s matkou čtyři roky, otec zde pracoval tři 

roky před jejich příjezdem. Rodiče se stěhovali především za prací, ale 

přiznávají i jiné důvody, zejména politickou nestabilitu v jejich zemi. 

Po přistěhování byla Katka zařazena ve škole do druhé třídy, místo do 

čtvrté, kam by dle věku měla patřit, aby se naučila česky. Na toto období 

vzpomíná s velmi nepříjemnými pocity. Cítila se mezi „malými" dětmi špatně, 

do kolektivu naprosto nezapadla. Rodiče se proto rozhodli situaci řešit a 

zaplatili Katce soukromé hodiny českého jazyka. V současné době je již ve třídě 

se svými vrstevníky. 

Po nástupu do školy byla Katka nadšena z moderního vybavení celé 

budovy, zvláště ji zaujal výtah i to, že s ním může podle potřeby jezdit. Byla 

také mile překvapena kladným přístupem učitelů. Přes mírně přetrvávající 

potíže s českým jazykem, hlavně gramatikou, se kní všichni chovají přátelsky. 

V současné třídě neměla problém, že by ji spolužáci odstrkovali, spíše naopak. 

Byla pro ně zajímavá, že je z Ukrajiny, má jiné zvyky a tradice, o kterých jim 

ráda vypráví. Ráda také chodí moderně a především „značkově" oblečena. 

Velmi brzy zjistila, že to na spolužáky „zabírá". Podle vlastních slov má často 

pocit, že ji obdivují. Má několik kamarádek, které ji navštěvují i doma a hlavně 

spolu chodí ven. 

S učivem nemá příliš velké potíže, učí se průměrně. Český školní systém 

hodnotí „normálně" (opět vlastní slova), jen zpočátku si nemohla zvyknout na 

jiný způsob klasifikace. Do školy chodí ráda a všechny předměty ji baví. Občas 

ale nemá ráda tělocvik, podle toho, co se zrovna dělá. Kolektivní sporty, hlavně 

volejbal a basketbal ji nevadí, ale strašně nerada běhá, skáče, šplhá apod. Po 

ukončení základní školy by ráda studovala obchodní akademii, obor cestovní 

ruch se za měřením na jazyky. 



Rodiče se školou komunikují klasickým způsobem, docházejí na 

rodičovské schůzky, kontrolují žákovskou knížku, někdy i telefonují. Při 

rozhovoru je patrný cizí přízvuk, ale česky rozumí dobře. Na některé výrazy se 

ptají Katky. Dříve měli problémy s porozuměním rychlé řeči, dnes jim to již 

nečiní potíže. Doma spolu komunikují převážně ukrajinsky. 

Zvyky a tradice zachovávají a dodržují především vlastní, ukrajinské, ale 

po „našem" slaví Velikonoce. Velikonoční koledování se líbí hlavně Katce, ale 

i otec se prý rád s kolegy v zaměstnání do místního zvyku zapojí. 

S diskriminací se rodina podle vlastních slov nesetkala, ani na úřadech 

nemají potíže. Snaží se s každým vycházet po dobrém. 

Shrnutí: 

Výše uvedená šetření spíše signalizují či upřesňují současný stav ve 

sledované oblasti a lze je s jistou mírou opatrnosti zobecnit následujícím 
0 v 

způsobem. Ukazuje se, že postavení žáků cizinců v České republice je prozatím 

na jedné straně, zejména u určitých národností (viz Vietnamci), celkem 

neproblematické. Nicméně uvedená kasuistika naznačuje, že problematika 

integrace i u této etnické minority může být poněkud složitější. Situaci tedy 

hlavně do budoucnosti nelze označit za příliš perspektivní. 

Všemi zjištěními (včetně četných osobních kontaktů, viz kasuistiky) se 

prolíná poměrně vysoký stupeň nahodilosti a nepřipravenosti pracovat s touto 

skupinou žáků ve škole systematičtěji. Přičemž porovnání českých dětí a dětí 

cizinců ukazuje, že děti imigrantů jsou plné a citlivé integraci otevřené. 

Nicméně vyjdeme-li z oprávněného předpokladu, že Česká republika bude 

cílovou destinací pro větší počty imigrantů, zejména z východních a 

jihovýchodních zemí, pak je nejvyšší čas se na tyto imigrační vlny připravit, 

škol všech stupňů se to týká především. Zmíněná připravenost by měla být 

promyšlená, systematická a tedy plně profesionální. 
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6 Doporučení pro práci s dětmi pocházejícími 

z odlišného sociokulturního prostředí 

6.1 Charakteristika potřeb dětí v novém sociokulturním 

prostředí 

Individuální potřeby dětí jsou odrazem obecných lidských potřeb a zároveň 

potřeb, které jsou specifické pro určitý věk. Jejich neuspokojování vede 

k narušení vztahu mezi jedincem a prostředím, což má za následek negativní 

citové prožitky, které se označují jako frustrace a v případě dlouhodobého 

neuspokojování potřeb - deprivace. 

U různých jedinců můžeme vysledovat řadu potřeb společných, ale v jejich 

konkrétní podobě a ve způsobu jejich uspokojování se nacházejí značné rozdíly. 

Způsob uspokojování základních potřeb je u každého dítěte individuální 

záležitostí. U dětí pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí mohou 

být tyto rozdíly obzvlášť výrazné. 

Pravděpodobně nejvíce používanou obecnou teorií potřeb je Maslowova 

hierarchická teorie. Americký psycholog Maslow uspořádal potřeby 

hierarchicky podle jejich vnitřní naléhavosti. Základnu tvoří fyziologické 

potřeby, následuje potřeba jistoty a bezpečí, sounáležitosti a lásky, úcty a vrchol 

pomyslné pyramidy tvoří potřeba seberealizace a sebeaktualizace. Vývojově 

vyšší potřeby vystupují jako naléhavé motivy teprve tehdy, jsou-li uspokojeny 

potřeby vývojově nižší. Vliv kultury v této hierarchii nastupuje po uspokojení 

základních fyziologických potřeb a prolíná všemi dalšími potřebami. 

široký psychologický, biologický, ekonomický, sociologický i politický 

kontext zakotvili v teorii lidských potřeb Doyal a Cough. Chápou potřeby jako 
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biologicky a kulturně - historicky určené preference životních cílů a základní 

potřeby jako univerzální (in Nakonečný, 1998). 

Jednou z významných teorií je také Langmeierova teorie psychických 

potřeb. Langmeier formuloval pět základních psychických potřeb dětí: 

Potřeba stimulace - potřeba kvalitních, pestrých podnětů v přiměřeném 

množství. Uspokojení této potřeby umožňuje naladit organismus na žádoucí 

úroveň aktivity. 

Potřeba smysluplného světa - její naplnění umožňuje, aby se z podnětu stala 

zkušenost, postoj. Jde o základní podmínky pro učení. 

Potřeba životní jistoty - jistota ve vztahu k blízkým lidem. 

Potřeba pozitivní identity - vědomí, že někam patří. Vědomí společenského 

uplatnění a společenské hodnoty, které vede ke zdravému uvědomění si 

vlastního já. 

Potřeba otevřené budoucnosti - perspektivy, možnost předjímat budoucnost, 

plánovat, těšit se. Uspokojení dává lidskému životu časové rozpětí a podněcuje 

a udržuje v člověku jeho životní aktivitu (Langmeier, Matějček, 1974). 

Pro cizince přicházející do jiné země je podobně, jako u dětí obecně také 

všechno nové, ať už se jedná o prostředí, jazyk, kulturu či zvyklosti. Ve všech 

oblastech začínají znovu. Od začátku se učí jazyk, navazují nové vztahy, mění 

se jejich identita i životní perspektiva. I pro jejich rozvoj je velmi důležitý 

dostatečný přísun kvalitních podnětů, existence citového pouta, srozumitelnost 

okolního světa, začlenění se do společnosti a v neposlední řadě také nalezení 

životního smyslu. Neuspokojení základních potřeb může zvláště u dětí a 

dospívajících znesnadnit či zcela znemožnit zvládání vývojových procesů, které 

jsou pro toto období charakteristické. 

I v základních potřebách jedné skupiny klientů samozřejmě existují 

rozdíly, které závisí na prostředí, ze kterého přicházejí, na kultuře i na 

individuálních charakteristikách jedince. To co jeden považuje za nadstandardní 

soukromí, např. dvojlůžkový pokoj v azylovém či jiném zařízení, může být 
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druhým považováno za naprosté vězení, kde nemůže vydržet a je pro něho 

trestem. (Bohuslávková, 2007). 

Děti pocházející z odlišného sociokulturního prostředí mohou mít také pro 

nás nezvyklé biologické potřeby, např. konkrétní požadavky na úpravu 

jídelníčku z náboženských důvodů. Vedle biologických potřeb mají velký 

význam v životě každého člověka potřeby psychosociální a míra jejich 

uspokojování. Významný vliv na psychický stav má neuspokojení citové jistoty 

a bezpečí. Děti mají obavy žňového prostředí. Jistota a bezpečí, které za 

normálních okolností představuje domov a skupina blízkých lidí jim 

v počátcích, především v azylových zařízeních, chybí. Jsou vytrženi 

z navyklého životního stylu, ztratily mnoho sociálních rolí a jsou v nejistotě 

ze svého budoucího uplatnění, což představuje zátěž v oblasti seberealizace. 

Jejich situace může vést k frustraci z nejasné budoucnosti. 

Z psychologického hlediska je zátěž adaptace na nové sociokulturní 

podmínky závislá jak na osobnosti imigranta, tak na hostitelské společnosti do 

níž přichází, ale i na míře sociokulturní odlišnosti obou zemí. Postoje a chování 

imigrantů a postoje a chování hostitelů se vzájemně ovlivňují, přičemž se 

uplatňují různé typy strategií a adaptace. 

Předpokladem přijatelné adaptace je orientace v novém prostředí, poznání 

společnosti, osvojení jazyka, u dětí cizinců také záleží na schopnosti akceptovat 

určitý řád a pravidla zařízení. Cizinci i jejich děti do hostitelské země často 

přicházejí se zkreslenými představami o své budoucnosti a rozpor mezi 

skutečností a očekáváním vede pak ke zklamání. Bývají proto na počátku 

pobytu velmi dezorientovaní. Na lidech pracujících s těmito lidmi potom je 

nejen snažit se uspokojit základní i specifické potřeby cizinců a jejich dětí, ale 

také pomoci jim pochopit jejich aktuální sociální situaci týkající se budoucnosti, 

azylové procedury apod. a vysvětlovat, proč některé potřeby uspokojit nelze a 

pomáhat tuto frustraci nést. Problematika adaptování rodiny na zátěž 

způsobenou změnou země pobytu je názorně uvedena na obr. č. 1 
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Obr. č . 1 Adaptování rodiny na zátěž způsobenou změnou země pobytu 
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6. 2 Základní principy multikulturní výchovy 

Základním principem přístupu ke skupinám z odlišného sociokulturního 

prostředí je propojení věcných znalostí s profesionálními postupy, které jsou 

vůči těmto jedincům a skupinám aplikovány. 

V ideálním modelu při probírání obecných témat pracují učitelé s materiály 

zachycujícími různost kulturních a sociálních prostředí (zobrazovaní lidé mají 

různou barvu pleti, způsob bydlení není jen evropský apod.). Spolupracují 

s odborníky z různého kulturního prostředí, cíleně připomínají nejen svátky 

původem křesťanské (většinové), ale i svátky jiných náboženství nebo kultur. 

K organizaci výukových aktivit učitelé využívají rodiče z minoritních skupin. 

Výzdoba na chodbách školy i ve třídách čerpá z rozmanitých kultur. 

Rozmanitost jako jedna z hodnot 

Děti chápou, že každý ve škole je jiný než všichni ostatní, i ti, kdo vypadají 

stejně, se navzájem liší. Děti jsou vedeny k tomu, aby samy nalézaly v čem jsou 

všichni lidé stejní a v čem se naopak odlišují. 

Budování sebeúcty 

Učitelé pomáhají žákům, aby sami odhalovali, v čem jsou dobří, a aby 

v každém oboru mohli pracovat na úrovni svých nej vyšších možností. Vytvářejí 

se příležitosti, aby se jedni mohli starat o druhé. 

Spolupráce s rodiči 

Rodiče jsou zváni do školy, aby pomáhali předávat žáků nové, zajímavé 

informace. Jsou zapojeni do aktivit s respektem k jejich možnostem. Zejména 

rodiče minoritních skupin jsou využíváni jako přímý zdroj informací a 

dovedností. 
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Spolupráce s poradci 

Učitelé spolupracují s asistenty pro všechny menšiny zastoupené ve škole. 

Rovné podmínky pro všechny žáky 

Škola má bezbariérové prostředí, mohou se zde realizovat děti s různými 

specifickými potřebami. Dětem jsou přístupné informační materiály o 

nejrůznějších kulturách. Škola má vytvořen systém podpory pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

Možnost dodržovat některé tradice 

Učitelé i všichni zaměstnanci školy respektují příslušníky jiných kultur 

v oblékání, v nárocích na režim dne, ve stravovacích a hygienických 

zvyklostech. 

Otevřená, srozumitelná a taktní komunikace 

Učitelé i ostatní zaměstnanci školy podávají úplné a srozumitelné 

informace, komunikují otevřeně. Důvěrné informace nejsou zveřejňovány 

Učitel může pohovořit s rodiči nebo se žákem, aniž by byli přítomni další lidé. 

Komunikace je vedena způsobem přijatelným pro všechny komunikující strany. 

Individualizace výuky 

Na každého žáka jsou kladeny ty nejvyšší nároky v rámci jeho aktuálních 

individuálních možností. 

(www.variantv.cz) 

Přehled faktorů, které souvisejí s multikulturní výchovou, ilustruje schéma na 

obr. č. 2 
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Obr. 2: Schéma faktorů souvisejících s multikulturní výchovou 



6. 2 Podmínky efektivní výuky ve třídách s etnickou 

různorodostí 

K základním podmínkám efektivní výuky multikulturní výchovy patří 

pracovat cíleně se spontánními koncepty žáků, kde mohou být zdroje různých 

stereotypů včetně předsudků. Podobně jako v jiných oblastech stavět výuku na 

zkušenostech, s nimiž žák přichází, tj. co ví, co umí, co zažil. Respektovat 

aktuální stav žákova poznání i dovedností a z něho odvozovat cíle vzdělávání. 

Umožnit žákům postupovat procesem poznávání svými vlastními cestami a 

svým vlastním tempem. Vytvářet příležitosti pro neustálé žákovo sebepoznání, 

odhalovat jeho silné stránky. 

Výuku organizovat tak, aby se žáci setkávali se stejností i jinakostí přímo 

ve třídě, aby zažívali situace, kdy druzí rozumějí témuž sdělení úplně jinak, 

stejný problém řeší různě, jinak prožívají tutéž aktivitu, stejnou věc 

vyhodnocují jinýma očima, upřednostňují jiné hodnoty apod. 

Naučit žáky oceňovat práci druhých lidí, spolupracovat a komunikovat 

s druhými, i z odlišného sociokulturního prostředí, s nimiž by např. sami od 

sebe kontakty nevyhledávali. 

Učit žáky porovnávat a zvažovat dostupné informace, hledat souvislosti a 

dopřát si dostatek času, než učiní jakýkoli závěr a rozhodnutí, např. týkající se 

předsudků. Učit je dívat se na věci také očima druhých lidí, jejichž pohled může 

být do značné míry ovlivněn kulturou z níž pocházejí. 

Střídat metody, formy práce i činnosti ve třídě, aby se uplatnili žáci 

s různými dispozicemi, pocházející z různých prostředí a kultur, aby mohli 

rozvíjet své schopnosti a nadání. Umožnit jim cíleně pracovat i na tom, k čemu 

předpoklady nemají. (Košťálová, 2005) 
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7 Závěr 

Problematika multikulturality a multikulturní výchovy je tzv. tématem "bez 

hranic". Vedle řady vědních oborů, které zde mají co říci a nahlížejí je z 

různých úhlů pohledu, jsou současně otázky migrace, imigrace, soužití majorit a 

minorit atd. otázkami každodenního "běžného" života a týkají se přímo i 

nepřímo každého z nás. Dokonce jsou často zneužívány zejména v politické 

sféře (např. prezentace radikálních, populistických, často xenofobiích, postojů k 

získání hlasů voličů). Nicméně realitou zůstává, že řešení soužití osob s různým 

sociokulturním zázemím je problémem žhavým, mnohde velmi vyhroceným. 

Především v budoucnu si bude muset „stále více globální" svět s touto 

problematikou poradit. 

Je zřejmé, že se téma multikulturality výrazně aktualizuje a ještě výrazněji 

bude aktualizovat i v České republice. Zatím neumíme řešit problémy méně 

přizpůsobivých skupin, které zde jsou dlouhodobě "doma" (vznik novodobých 

romských ghett) a nejsme dostatečně připraveni na skutečnost, že osob a dětí z 

jiného sociokulturního prostředí - imigrantských minorit - bude na našem 

území přibývat. 

Koncipování předložené práce bylo vedeno snahou postihnout základní 

problematiku spojenou s tématem multikulturality. Jde o oblast v našich 

podmínkách dlouho opomíjenou, ale v posledních letech se rozvíjející s velkou 

dynamikou, dokladem je množství textů, publikací, seminářů, konferencí, 

článků v periodikách apod. Z uvedených důvodů jsou zařazeny kapitoly, které 

vymezují rámec dané problematiky (přehled relevantní terminologie, akulturace 

a adaptace imigrantů, koncepce politiky integrace cizinců v ČR vyjádřená 

platnou legislativou atd.). S ohledem na možné využití pedagogy v praxi byly 

zařazeny kapitoly charakterizující vybrané etnické minority, které reprezentují 

určité specifické sociokulturní prostředí (Vietnam, Ukrajina, Afganistán). 
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Do textu je začleněna i část věnovaná základním charakteristikám 

některých významných náboženských směrů. Zde se mimo jiné vycházelo ze 

skutečnosti, že česká společnost je vysoce sekularizovaná a jedním z neblahých 

důsledků předlistopadového vývoje je náboženská "negramotnost" mezi 

většinou pedagogů prakticky všech generací. Tím je míněna neznalost toho, co 

je v otevřených a ideologicky nekontaminovaných vzdělávacích systémech 

předmětem standardní výuky a vědomostní výbavy žáků. 

Další části práce jsou zaměřeny na postavení dětí cizinců v našich školách. 

Snahou je toto postavení ozřejmit náhledem ve vztahu k sociální opoře, 

školnímu a třídnímu klimatu. Těmto otázkám byl věnován i výzkum. Jeho 

závěry naznačují, že současný stav není nijak kritický, ale ani uspokojivý. 

Zejména s ohledem na budoucnost. Ukazuje se, že existuje dobrá vůle ze strany 

škol a jednotlivých učitelů přístupy k dětem cizinců zvládat, ale na straně druhé 

postrádáme systematičtější a profesionálnější projekty a programy, které by s 

opravdovou znalostí věci náročnější pozici dětí cizinců řešily. I z těchto důvodů 

je v závěru práce uveden přehled základních principů a postupů, bez jejichž 

respektování fungující multikulturní výchovu lze jen obtížně realizovat. 

Domníváme se, že vytčené cíle práce se podařilo naplnit a že předložený 

text (či jeho části) poslouží v předmětné oblasti nejen z hlediska hlubšího 

poznání, ale pomůže i při praktickém řešení integrace dětí cizinců ve školách 

České republiky. 
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Příloha č. 1 

Katolické svátky 

Kromě všech křesťanských svátků (neděle, temporál) oslavují katolíci 

ještě další svátky: 

Svátky svatých (Sanktorál) - tyto svátky, kterých je velké množství, se 

geograficky značně liší, protože se často váží k připomínce 

křesťanských mučedníků působících především v určité oblasti 

a mohou se v různých oblastech slavit v odlišných dnech. 

Pouze sedm svátků se slaví všude ve stejné dny: Marie (1. 1.), Josefa 

(19. 3.), Jana Křtitele (24. 6.), Petra a Pavla (29. 6.), 

nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), Všech svatých (1. 11.) a 

neposkvrněné početí (8. 12.). 

Nejvíce je projevována úcta Marii, matce Ježíše, uctíváni jsou 

také evangelisté, apoštolově, mučedníci a učitelé církve. 

Poutě - jsou většinou konány jednou ročně, poutních míst je mnoho. 

Některé mají regionální význam, jiné celocírkevní (např. Svatá 

hora u Příbrami, Velehrad, Stará Boleslav). 

Posvícení - je výroční oslavou posvěcení kostela, může ji slavit každý 

kostel, (www.varianty.cz) 

http://www.varianty.cz


Příloha č. 2 

Přehled nejvýznamnějších muslimských svátků 

Muharram - počátek islámského roku. Muslimové slaví 1. muharramu 

(„sakrální měsíc", 1. měsíc lunárního kalendáře) jako 

připomínku přesídlení proroka Muhammada z Mekky do Mediny 

Nový rok („noc nevinnosti"). 

Někteří muslimové tomuto svátku nepřičítají význam, např. V Saudské Arábii a 

státech Perského zálivu se neslaví, protože Muhammad tento den nijak 

nevyzdvihl, nevyznačil jako svátek. 
v 

Síité nepovažují 1. muharram za Nový rok, ale za počátek měsíce smutku. Jako 

měsíc rozjímání chápou muharram také mnozí sunnité. 
r 

V Iránu se slaví Nový rok Nourúz dne 21. března. 

Den ášurá - 10. muharram (v 1. měsíci). Tento vrcholný svátek šíitského 

islámu je připomenutím mučednické smrti Husajna, syna chalífa 

Alího. 

Konají se shromáždění, procesí provázené pláčem a nářky, 

pašijové hry. Turci slaví den ášurá jako svátek záchrany 

Noemovy archy. 

Prorokova hidžra (přesídlení) - 1. rabíí (3. měsíc). Připomínka přesídlení 

proroka Muhammada z Mekky do Mediny v roce 622. 

Mawlid an-nabí - Prorokovy narozeniny 12. rabíí 1. (3. měsíc) slaví 

Sunnité, kteří tento den pokládají zároveň za den 

Muhammadovy smrti. Šíité slaví Prorokovy narozeniny 17. 

rabíí 1. Muhammadovy narozeniny se v muslimském světě 

slaví ve dvou různých dnech třetího lunárního měsíce. 

Noc Prorokova početí - počátek měsíce radžabu (7. měsíc) 

Lajlat al-míí rádž - 27. radžab (7. měsíc). Svátek Prorokovy noční cesty 

a výstupu do nebes patří k „pěti svatým nocím" islámu. 



Alího narozeniny - 13. radžab (7. měsíc). Šíité slaví narozeniny Alího, 

Muhammadova bratrance a zetě a 4. chalífy. Pro šíity je Ali 

první imám, duchovní vůdce islámské obce. 

Ramadán - postní měsíc (9. měsíc) 

Lajlat al-qadr- noc předurčení, nejčastěji připadá na 27. noc ramadánu 

(9. měsíc). Patří mezi pět svatých nocí islámu. Muslimové si 

v ní připomínají zjevení svaté knihy. 
r 

Id al-fitr - svátek ukončení postu 1. šawwál (10. měsíc). V tomto tři dny 

trvajícím svátku si muslimové věnují dárky a blahopřání. Pro 

mnoho muslimů stojí na prvním místě mezi ostatními svátky. 

Tímto svátkem muslimové vzdávají dík Bohu za to, že jim 

umožnil dodržet půst a prominul jim jejich přestupky. 

íd al-adhá - svátek obětí (Hadždž), rituální pouť do Mekky 

10. dhú-l-hidždža (12. měsíc). Tento nej významnější islámský 

svátek trvá čtyři dny. Základem je poslušná odevzdanost lidí 

Bohu a důvěra v jeho milosrdenství. Pro oficiální hadždž je 

předepsán 10. týden po ukončení ramadánového půstu, 

počínaje 8. dnem 12. měsíce islámského lunárního roku. 

íd al-ghadír Hum - svátek jezírka Hum 18. dhú-l-hidždža (12. měsíc) 

Tento svátek se slaví v šíitském světě, protože šíité věří, že 

Muhammad předal u jezírka Hum svému bratranci a zeti Alímu 

právo stát se jeho nástupcem. (Belle, Chmela, Rastetter, 2004; 

www.clovekvtisni.cz) 

http://www.clovekvtisni.cz


Příloha č. 3 

Přehled nevýznamnějších židovských svátků, zvyků a tradic 
v 

Židovské svátky se dělí do dvou skupin: 

1. svátky uvedené v Tóře - vysoké a poutní svátky; 

2. náboženské slavnosti a půsty zavedené v pozdějším období (Purim, 

Chanuka). 

K vysokým svátkům patří Roš ha-šana, Jom kipur a dny mezi těmito svátky, 

nazývané aseret jemej tešuva, deset dní pokání. 

Roš ha-šana - Nový rok, Den stvoření světa, dvoudenní svátek, slaví se 

1. a 2. tišri (6.září - 4.říjen). Při této příležitosti si Židé vyměňují 

lístky s přáním dobra v následujícím čase. Začínají dny pokání. 

Jom kipur - Den smíření, slaví se 10. tiši (1. měsíc). Při tomto svátku 

rozhoduje Bůh o údělu jednotlivců i celého lidstva v příštím 

roce. Doprovází jej půst, rozjímání a modlitby. 
v 

Poutní svátky: Sukot, Pesach a Savuot mají tři základní společné rysy-jsou to 

svátky radostné, jsou spjaty s oslavou úrody a připomínají významné události 

dějin Izraele. 

Sukot - Svátek stánků, 22. tiši (1. měsíc). Má své jméno od 

symbolického biblického zvyku v době svátku stavět stánky a 

trávit v nich stanovenou dobu. Jedná se o dožínkový svátek, 

který pochází ze slavnosti sběru ovoce a vína. 

Pesach - Svátek nekvašených chlebů, 14. - 22. nisan (8. měsíc). 

Původně přírodní svátek, oslava sklizně ječmene. Později 

zasvěcen památce osvobození z otroctví odchodem z Egypta. 

Šavuot - Svátek týdnů, 6./7. sivan (10. měsíc), slaví se 50 dní po 

Pesachu. Vznikl z dožínkové slavnosti, dnes je připomínkou 

nejdůležitějšího božího daru jeho lidu - přijetí Tóry na Sinaji. 

Simchat Tóra - Svátek radosti z Tóry, 22.123. tiši (1. měsíc). Slaví se 



poté, co byla během roku v synagoze přečtena celá Tóra, 

rozdělená do 45 oddílů. Tímto svátkem se projevuje úcta 

k Tóře. 

Chanuka - Slavnost světel, 25. kislev (3. měsíc) až 2. tevet (4. měsíc). 

Svátek zasvěcení se slaví 8 dní a je upomínkou na osvobození 

Jeruzaléma roku 164 př.n.l., očištění Chrámu a obnovení 

chrámové služby. Důležitou roli hraje postupné zapalování 

osmiramenného svícnu, zvaného chanukija. 

Purim - Svátek losů, 14. adar II. (druhý doplňkový, přestupní měsíc) je 

připomínkou záchrany židovské komunity ve starověké Persii. 

Na tento svátek se dodržují velmi rozmanité zvyky, které mají 

karnevalové rysy. Jméno je odvozeno od losu, kterým chtěl 

kancléř perského krále Xerxa Haman určit den, kdy Židy zničí. 

Lag ba-omer - 18. ijar (9. měsíc). Svátek uprostřed sedmitýdenního 

období smutku (ten trvá 50 dní od konce svátku Pesach), kdy 

jsou smuteční obyčeje přerušeny a mohou se uskutečnit 

například dlouho odkládané svatby, (www.varianty.cz) 

Svatba (chatuna) 

Jednou z povinností Žida je oženit se a mít děti, neboť tím plní Boží 

příkaz plodit a množit se. Tradiční Židé považují vhodný věk k uzavření sňatku 

mezi 18-20 rokem. 

Seznámení páru a uzavření dohody o svatbě je záležitostí "dohazovače", 

který musí brát v úvahu zájmy rodin obou nastávajících partnerů. Obvykle se 

před samotnou svatbou uzavírá předběžná smlouva (ketuba) o podmínkách a 

stanovení povinností manžela k ženě včetně jeho závazku "Živit, ctít a 

podporovat ji, jak se sluší na židovského manžela." Jsou také učiněna opatření, 

aby v případě rozvodu či smrti manžela se ženě vyplatila stanovená částka. 

http://www.varianty.cz


Svatba se koná pod svatebním baldachýnem, zásnubní část obřadu zahájí 

nevěsta tak, že ženicha 7x obejde. 

Při svatebním obřadu musí být přítomni dva nábožensky přijatelní 

svědci. Vykonavatel obřadu se nazývá mesader kidušin a musí být zběhlý ve 

všech židovských právních postupech, i když nemusí být nutně rabínem. Před 

obřadem je nutné navštívit rituální lázeň a držet půst. 

V raném talmudském období se sňatek skládal ze dvou oddělených 

obřadů: zaslíbení (erusin či kidušin), po němž následovala do jednoho roku 

vlastní svatba. Ve středověku byly tyto obřady spojeny a rozšířeny o různé 

doplňky jako např. rabínovo svatební kázání. 

Podle halachy se svatby nesmějí konat o šabatu, svátcích, ve třech 

týdnech smutku za zemřelé a v období omer (první plody sklizně ječmene, 

kterou musel ve starověku odnést rolník knězi do Chrámu k oběti "druhého dne 

po dni odpočinku"). 

Nejoblíbenějšími svatebními dny jsou neděle a úterý, kvůli opakování 

výroku "ki tov" ("bylo to dobré") v biblickém líčení třetího dne stvoření. 

Detaily svatebního obřadu se liší od jedné komunity k druhé. U Aškenázů 

se v podstatě dodržuje tento postup: Ženich a nevěsta se o svatebním dnu postí 

a před vlastní chupou jsou jeden od druhého odděleni. V synagoze nebo na 

místě konání obřadu si ženich oblékne talit (obdélníkový modlitební plášť) nebo 

kitl (bílé roucho) a nevěsta čeká v bílém šatu a pod závojem v předem 

vyhrazené místnosti. 

Svědkové podepíší svatební smlouvu a po nich tak učiní ženich, který se 

poté odebere do nevěstiny místnosti. 

Svatba se koná pod svatebním baldachýnem, zásnubní část obřadu zahájí 

nevěsta tak, že ženicha 7x obejde, poté se k ženichovi připojí a začíná svatební 

obřad. 
Po oslovení svatebního páru (chatana a kalu) pronese oddávající 

požehnání nad vínem a předběžné požehnání sňatku, načež se svatební pár 



napije z poháru. Poté navlékne ženich nevěstě na pravý ukazováček prostý 

prsten (taba'at) a opakuje v hebrejštině formuli, kterou mu předčítá vykonavatel 

obřadu: "Tímto prstenem jsi mi zasvěcena podle zákona Mojžíše a Izraele" 

(hárej at mekudešet li be-taba'at zu ke-dat Moše ve Jisra'el). 

Následuje hlasité přečtení textu smlouvy, která je psána aramejsky, a 

proto se čte někdy v místním jazyce. Na závěr formální části obřadu přednese 

vykonavatel sedm svatebních požehnání, z nichž jedno je požehnání nad vínem. 

Svatební pár se napije také z druhého poháru. 

Nakonec rozdrtí ženich pravou nohou sklenici jako symbol smutku nad 

zkázou Chrámu. Po obřadu jsou ženich a nevěsta v některé místnosti krátkou 

chvíli odděleni od ostatních a toto odloučení potvrzené svědky je považováno 

za znak manželského spojení. 

Po skončení ceremoniálu příbuzní a přátelé házejí na manžele hrsti rýže, 

oříšků nebo bonbónů. Při svatební hostině předchází odříkání zvláštní úvodní 

formule. Zbožné rodiny pořádají v týdnu po svatebním obřadu sedm hostin za 

sebou a každá je svěřena jinému ba'al ha-bajit (respektovaná osoba), který na 

počest ženicha pozve jiné hosty. (Pěkný, 1993) 

Židovská domácnost 

K základnímu vybavení ortodoxní židovské domácnosti patří kromě 

náboženské literatury a modlitebních knih např. šabbatové svícny, poháry, 

mísy, kořenky, textilie; miniaturní ozdobná schránka obdélného tvaru z 

olivového dřeva, kovu, kamene, která obsahuje pergamenový svitek s 

vybranými biblickými verši. 

K charakteristickým zvykům patří dodržování přísných předpisů 

spojených s rituální čistotou jídla. Náboženské předpisy dovolují jíst Židům jen 

jídlo označené jako košer. Za košer je podle ustanovení z Tóry považováno 

maso ryb, hovězí dobytek, vysoká zvěř, ovce, kozy aj. Zakázáno je požívat 



maso vepřů, koní, oslů, hlodavců, masožravých vodních savců, dravých ptáků 

také netopýry, plazy, obojživelníky, měkkýše, korýše aj. (Pěkný, 1993) 

Pohřeb 

O duchovní i hmotné potřeby nemocného se v židovské obci stará 

zvláštní instituce - Chevra Kadiša. Mezi povinnosti členů patří povzbuzování 

nemocného, bdění u modliteb pro umírajícího, v případě úmrtí rituální očištění 

pozůstatků, příprava k pohřbu a bdění u mrtvého. 

Při tradičním židovském pohřbu se ostatky zemřelého ukládají do země 

na hřbitově. Kremace a balzamování se zakazuje jako urážlivé a hraničící s 

pohanstvím. Pohřeb se má konat v den úmrtí nebo o den později, připadne-li na 

den úmrtí svátek či šabat. 

Židovský pohřeb je prostý. Mrtvý je oblečen do bílého rubáše či kitlu a je 

pohřben bez rakve. Do rakve nesmí přijít žádný šperk či květina. Po pohřbu 

házejí pozůstalí do hrobu po třech lopatkách hlínu do chvíle, než jsou tělesné 

pozůstatky zcela zakryty. Obřad končí modlitbou a útěchou pozůstalých. 

(Pěkný, 1993) 
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Cizinec oznámí svůj úmysl 

požádat o azyl 

©" sr 
M 
r>< 
•u 

Přijímací středisko 
Identifikační úkony 

Zahájení azylcvé procedury 
Zdravotní prohlídka 

Pobytové středisko 
Cekání na rozhodnutí 
ve věci udělení azylu 

Odchod do soukromí 
Cekání na rozhodnutí 
ve věci udělení azylu 

Pobytové středisko 
Cekání na rozhodnutí 
ve věci udělení azylu 

Odchod do soukromí 
Cekání na rozhodnutí 
ve věci udělení azylu 
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Zamítavé rozhodnutí ve věci 
žádosti o azyl v I. instanci 

Podání žaloby 
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Program dobrovolného návratu 
do země původu 
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Integrační azylové středisko 
Státní asistenční program 

Pomoc při hledám' ubyto\ání 

Odchod do soukromí 
Státní asistenční program 

Pomoc při hledáni ubytováni' 

Zamítavé rozhodnutí ve véci 
žádosti o azyl ve II. instanci 

Cizinecká policie 
výjezdní příkaz 
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Opuštění České republiky 

Kasační stížnost k Nejvyššímu 
správnímu soudu v Bmě 

Program dobrovolného návratu 
do země původu 



Příloha č. 5 

AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Intograin* «ylov« stioduko 
Pfedlice 

Pobylo»« středisko 
Červený ÚJwd 

Intégraínl azylové středisko 
H o*fkl Pobytové «tí«disko 

SMi pod Ratekem 

Pobyto»* •»•disko 
Mû pod Bezdézem 

Integrační azylové strortitko 
Jaroméf 

Pobytové stfedisko 
Kostelec nad OrNci m * * 

Pobytové stfediako 
Brum« 

Pobytové sUedtsko 
Havířov 

P o b y t o » * ttíwOMk* 
Č e r v e n y Úlazd, S M I p o d U b k n , 
B í U pod B « « M t e m , K o i u k c ™d O d « l . 
B r u n t « , HÍVKOV, Ka tav* . 
Z a s t t v k a o Brna. Zbýiov , 

In t ég ra ín l < ty lová u r t d i a k « 
J « ™ n i t . Motty». Z » u > k i Pfed l t ee 

Integrační azylové středisko. 
Pobytové středisko 

Zastávka u Brna 
K.iava 



Příloha č. 6 

DOTAZNÍK SOCIÁLNÍ OPORY PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ 
CASSS - CZ 

© Ch. K. Malecki, M. K Demaray, S N. Elliott 2002 
© Translation and modification: D. Komárek, E. Ondřejová, J Mareš 2002 

Identifikační údaje: 

Jméno a pří jmení: Pohlaví: ch lapec - dívka 

Obec, město: Škola: Třída: 

Dnešní datum: Národnost : 

\/ tomto dotazníku nás zajímá,jakou pomoc a oporu dostáváte od rodičů, učitelů nebo dalších lidí 
ve vaší škole. 
Přečtěte sí, prosím, pozorně každé tvrzení a odpovídejte podle pravdy. Neexistují zde nějaké dobré 
nebo špatné odpovědi. Vaše situace se může lišit od situace Vašich spolužáků nebo kamarádů. 
Nás zajímá právě ta Vaše. 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ: 

Odpovídá se zakroužkováním zvolené odpovědi. 
Pokud se spletete nebo chcete změnit svou odpověď, nevadí. 
Škrtnete to. co neplatí a zakroužkujete to, co platí. 

Zde je ukázka toho,jak se má dotazník vyplňovat. 

U každé činnosti nás zajímá, iak často se odehrává a současné jak ie pro Vás osobně důležitá 
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E 1 A 1 Moji rodiče 

ü 7 nnr.hválí mě kdvž se mně néco povede 1 1 2 1 3 4 5 6 1 2 1 3 

V tomto případě rodiče žáka téměř nikdy nepochválí, ačkoli na to žák čeká, považuje pochvalu 

rodičů za důležitou. 

^Vní už se můžete pustit do odpovídání, 
p á d n o u otázku nemůžete vynechat nebo přeskočit 



Jak často? J ak důležité! 

Si 
Moji rodiče >-"O 

~u 

c 
>1— 
'OJ 
E 

U) 
TO 
>o 

o 
Ví 

>-•o 
>N > 

'<D 
E > "O 

'N 
O 

O 
"D 

•0) 
'Ň 

'N 
0 
"O 
1 

Z 
-CL) 
H- O •O 

•CD 
I -

•N > a; 
Z Q 

CD > 

E i A 1 Moji rodiče 
1 dávají mně najevo, že jsou na mě hrdí 2 3 4 5 6 2 _3_ 

• 2 rozumí mně 2 3 4 5 6 2 _3_ 

3 naslouchají mně, když j im potřebuji něco říci 2 3 4 5 6 Ét 2 _3_ 

4 pomohou mně, když nevím co dělat 2 3 4 5 6 2 _3_ 

5 dávají mně dobré rady 2 3 4 5 6 2 _3_ 

6 pomáhají mi řešit problémy tím, že mně poskytnou informace 2 3 4 5 6 2 _3_ 
7 pochválí mě, když se mně něco povede 2 3 4 5 6 -.v' 2 _3_ 
8 citlivě mé upozorní, když dělám chyby 2 3 4 5 6 2 _3_ 
9 odmění mě, když něco udělám dobře 2 3 4 5 6 /v': 2 

10 pomáhají mně, abych mohl dělat to, co mě baví 2 3 4 5 6 
ívř"' 

2 

11 udělají si čas, aby mně pomohli s rozhodováním 2 3 4 5 6 2 

12 dávají mně mnoho věcí, kteréjDotřebuji 2 3 4 5 6 • • 2 3 

Jak často? Jak dúležitél 
c l 

Moji učitelé 
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E i A 1 Moji učitelé (můj učitel) íé? 

13 zajímají se o mě 2 3 4 5 6 n 2 _3_ 
• 14 chovají se ke mně férově 2 3 4 5 6 p 2 _3_ 

I 15 nevadí j im, když se j ich ptám 2 3 4 5 6 
m 
Mí 

2 _3_ 

16 vysvětil mně věci, kterým nerozumím 2 3 4 5 6 
m 
Mí 2 _3_ 

17 ukážou mně, jak se věci mají dělat 2 3 4 5 6 2 _3_ 

18 pomáhají mně řešit problémy tím, že mně poskytnou informac 1 2 3 4 5 6 2 

19 pochválí mě, když se mně něco povede 2 3 4 5 6 2 _3_ 

20 citlivé mé upozorní, když dělám chyby 2 3 4 5 6 2 _3_ 

21 řeknou mně, jak si vedu 2 3 4 5 6 i l l 2 

22 ubezpečuji se, že mám všechny potřebné pomůcky 2 3 4 5 6 i 'M 2 _3_ 

23 udělají si čas a pomohou mně naučit se věci dělat dobře 2 3 4 5 6 -!v 
: i"; 2 _3_ 

24 věnují mi čas, když potřebuji pomoc 2 3 4 5 6 2 3 
Jak často? M Jak dúležitél 

Moji spolužáci 
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i A 1 Moji spolužáci •'M 

: 25 chovají se ke mně hezky 2 3 4 5 6 2 _3_ 

t 26 líbí se j im většina mých nápadů a názorů 2 3 4 5 6 2 3 

L 27 počítají se mnou 2 3 4 5 6 _2_ _3_ 

28 nasměrují mně, když nevím, co dělat 2 3 4 5 6 • 
•) 2 3 

29 dají mně informace, abych se naučil nové věci 2 3 4 5 6 - vv> 2 3 _ 
30 poradí mně 2 3 4 5 6 2 _3_ 

31 pochválí mě, když se mně něco povede 2 3 4 5 6 1 _2_ _ 3 

32 citlivě mé upozorní, když dělám chyby 2 3 4 5 6 2 _ 3 

33 všimnou si, že jsem usilovně pracoval 2 3 4 5 6 _ 3 

34 pozvou mně, abych se zapojil do společných aktivit 2 3 4 5 6 _2_ _3_ 

35 trávíme čas nad společnými aktivitami 2 _3_ 4 5 _6_ -
2 _3_ 

36 pomáhají mné se společnými úkoly 2 3 4 5 _6 < 

-

T 2 _ 3 , 



Jak často? Jak důležité 
-<L> 

i Můj kamarád/kamarád 
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h 1 A 1 Můj přítel (moje přítelkyně) — ^ 

37 chápe mé pocity 1 2 3 4 5 6 •'S 1 ? 3 
38 zastane se mé, když se jiní ke mně chovají špatně 1 2 3 4 5 6 1 ? 3 
39 pomůže mně, když se cítím osamělý 1 2 3 4 5 6 m 1 ? 3 
40 pomůže mně svými nápady, když nevím co dělat 1 2 3 4 5 6 sMV 1 ? 3 

sř — — — 
41 dává mně dobré rady 1 2 3 4 5 6 1 ? 3 
42 vysvětlí mně věcí, kterým nerozumím 1 2 3 4 5 fi 'Ü 1 ? 
43 řekne mně, když se mu (ji) líbí to, co dělám 1 2 3 4 5 fi 1 ? 3 

— 
44 citlivě mě upozorní, když dělám chyby 1 2 3 4 5 6 g ? 
45 citlivé mně řekne pravdu o tom, jak se mně daří dělat věcí jak 1 2 3 4 5 R I l 1 1 ? ? 

— 
1 46 pomůže mně, když to potřebuji 1 2 3 4 5 6 1 ? 3 

• 
— 

i 47 podělí se se mnou o své věci 1 2 3 4 5 fi 1 ? 
* 48 udělá si čas, aby mně pomohl(a) řešit moie problémy 1 2 3 4 5 6 1 ? 

Jak často? Jak důležité 
•aj 

Lidé ve škole 
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E 1 A Lidé ve škole H 49 zajímají se o mě 1 2 3 4 5 6 • 

m 
1 ? 3 

Hi 50 rozumí mně 1 2 3 4 5 6 

• 

m 1 ? 3 
51 naslouchají mi, když to potřebuji 1 2 3 4 5 fi 1 ? 3 
52 dobře mně radi 1 2 3 4 5 6 

-

H 1 ? 3 
if! 53 pomáhají mně řešit problém tím, že mně poskytnou informace 1 2 3 4 5 6 mr 

1 ? 3 
54 vysvětlí mně věci, kterým nerozumím 1 2 3 4 5 6 Mif 1 ? 3 
55 řeknou mně, jak si vedu 1 2 3 4 5 6 

Bär 

ü " 
1 ? 3 

56 pochválí mé, když se mně něco povede 1 2 3 4 5 6 

Bär 

ü " 1 ? 3 
57 jemné mé upozorní, když dělám chyby 1 2 3 4 5 6 1 ? 

i 58 udělají si čas, aby mně pomohl i s rozhodováním 1 2 3 4 5 6 .iif 1 ? 3 
59 věnují mně čas, když potřebuji pomoc 1 2 3 4 5 6 

-m 1 ? 3 
60 zajímají se, jestli mám všechny pomůcky, které potřebuji 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Děkujeme Vám za spolupráci a prosíme: 

projděte ještě jednou celý dotazník a podívejte se, 
zda jste někde nezapoměli zakroužkovat svou odpověď. 
Těžko bychom ji potom za Vás domýšleli.. 



Příloha č. 7 

Dotazník (K-L-I-T) 

Vážení přátelé, 

v tomto dotazníku vám předkládáme výroky, které charakterizují zvláštnosti jednotlivých školních tříd i vás 
samotných. Nejsou zde správné a špatné odpovědi; nejedná se o zkoušku vašich schopností. Pracujte rychle, u 
jednotlivých odpovědí se příliš nezdržujte, žádnou odpověď nevynechejte; odpovídejte pravdivě. Vaše odpovědi 
slouží pouze výzkumu, nebudou zveřejňovány. Děkujeme vám. 

Město (obec) - počet obyvatel: do 1000 • , do 10 000 • , do 100 000 • , do 1 000 000 • 

Škola: ZŠ G SOŠ SOU OU Spec.Š Jiné výchovně vzdělávací zařízení: 

Celkový počet žáků ve vaší škole: chlapec • děvče • národnost: 

Ročník, do kterého teď právě chodíte (zakroužkujte: ZŠ: 6. 7. 8. 9. / SŠ: 1 2 3 4 

Pečlivě vyplňte - z a k r o u ž k u j t e číslici na konci každé věty podle následuj íc ího návodu : silně souhlas ím 4 

mí rně souhlas ím 3 
mí rně nesouhlas ím 2 

silné nesouhlasím I 
1. V naší třídě mám několik důvěrných přátel 4 3 2 1 
2. Mohl bych mít ve škole lepší výsledky, ale jen těžko se donutím k pravidelné práci 4 3 2 1 
3. Když vím, že něco umím, nebojím se to ukázat 3 2 1 
4. Když j sem v nesnázích, vím, že mi třída pomůže 4 3 2 1 
5. Nejlepší ve škole j e na sebe příliš neupozorňovat, být spíše v průměru 4 3 2 1 

6. Obvykle se cítím dosti výkonný, mám pocit, že dosáhnu dobrého výsledků 4 3 2 
7. V naší třídě se dovede většina žáků radovat ze školního úspěchu jednoho z nás 4 3 2 
8. Při zkoušení chci především projít, na známce mi zas tak nezáleží 4 3 2 
9. K řešení úkolů a problémů ve škole volím nejčastěji vlastní cestu, netoužím po spolupráci 

s ostatními ve třídě 4 3 2 
10. Záleží mi na tom, aby ostatní ve třídě měli o mně co nejlepší mínění 4 3 2 

11. Vynikající prospěch není obvykle člověku v dalším životě mnoho platný 4 3 2 
12. Nerad se podřizuji společné práci celé třídy, to vždy znamená potlačit sám sebe 4 3 2 
13. S většinou třídy j e příjemné se sejít i mimo školu na společné akci 4 3 2 
14. Když stojím ve škole před nějakým úkolem, mívám strach, netroufnu si na něj 4 3 2 
15. Pracovat na nějaké společné akci třídy, to obvykle znamená, že méně pracovití 
se schovají za pracovitější; raději bych vynikl sám 4 3 2 

16. V naší třídě se dovedeme při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si 4 3 2 
17. Obvykle se ve škole při hodinách vyhýbáni obtížným, nesnadno řešitelným situacím 4 3 2 
18. O získané poznatky, vyřešené úkoly se jen nerad dělím se spolužáky,měli by se více snažit 
sami 4 3 2 
19. Cítím, že do této třídy opravdu patřím 4 3 2 
20. Často mívám pocit, že umím méně, než ostatní 4 3 2 

21. V naší třídě j e mnohem lepší parta, než v j iných třídách na naší škole 4 3 2 
22. Mívám strach z možných překážek, váhám; neúspěchu se chci radši vyhnout 4 3 2 
23. Úkoly, zadané celé třídě umíme dohromady řešit, máme na to dobrý systém 4 3 2 
24. Vím, že špatně zvládám školní situace, proto chci být ve škole raději „ neviditelný" 4 3 2 
25. V naší třídě se cítím spokojen, vím, že mně třída „bere" 4 3 2 

26. Když jde o nějakou důležitou věc, většina lidí v naší třídě se dovede sjednotit 4 3 2 
21. V naší třídě si při učení vzájemné pomáháme 4 3 2 

Nevyplňujte ! 
Sten 

SUPKT: 1 4 7 10 13 16 19 21 23 25 26 27 Suma / 

M O T N Š V : 2 5 8 11 14 17 20 22 24 Suma / 

SEPROS: 3 6 9 . . . .12 15.. . . 18 Suma / 


