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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tématem integrace kubánských přistěhovalců do české
společnosti. Práce na základě dat získaných z osmi kvalitativních rozhovorů popisuje
způsob, jakým se Kubánci do české společnosti začleňují a odhaluje překážky, které
úspěšnému procesu integrace brání, v závěru jsou diskutována možná řešení, jak tyto
bariéry odstranit. Práce se opírá o dimenzionální typologii sociální integrace (migrantů),
která rozlišuje čtyři dimenze: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. První část
práce je věnována úvodu do dané problematiky, ve které jsou definovány základní pojmy.
Dále práce seznamuje s Kubou, kubánskou kulturou a česko-kubánskými vztahy. Druhá
část práce pro celistvost tématu popisuje české systémové nastavení v souvislosti
s integrací přistěhovalců. Třetí část představuje empirická data získaná z rozhovorů,
popisuje metodu sběru dat a také jejich analýzu. V závěrečné části jsou výsledky analýzy
interpretovány a také porovnány v perspektivě současného poznání.

Annotation
This bachelor thesis deals with the topic of integration of Cuban immigrants into Czech
society. Based on the data acquired from eight qualitative interviews, the work describes
the way in which Cubans integrate into Czech society, reveals the barriers which impede
the successful process of integration and discusses possible solutions on how to eliminate
such obstacles. The work is based on a dimensional typology of social integration (of
migrants) which distinguishes four dimensions: structural, cultural, interactive and
identification dimension. The first part of this thesis is dedicated to the introduction to this
subject and to the description of the basic concepts. Furthermore, the work acquaints us
with basic information about Cuba, Cuban culture and Czech-Cuban relations. The second
part, for the integrity of the topic, describes Czech system setting in connection with the
integration of immigrants. The third part consists of the empirical data obtained from
interviews, description of the method of data collection and the method of data analysis. In
the final part, the results of the analysis are interpreted and also compared in the
perspective of current knowledge.
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Úvod
Migrace je jevem, který provází lidskou existenci již od nepaměti. V průběhu let se mění
pouze její formy. V současnosti dochází k mnoha druhům migrací, mezi něž patří také
migrace mezikontinentální, Evropa je přitom jak oblastí zdrojovou, tak oblastí cílovou.
Rozlišujeme například migraci dobrovolnou a nucenou, přičemž dobrovolná zahrnuje
například stěhování za prací nebo za partnery, nucená pak představuje například vyhánění
skupin obyvatelstva ze zájmových teritorií. [Uherek 2005, s. 258-260] V České republice
se setkáváme s migrací do naší značně homogenní společnosti ve větší míře od otevření
hranic v roce 1989. K této zvýšené mobilitě lidí se bezpochyby váže také proces
globalizace, který takovéto přesuny značně zjednodušuje. S migrací je spjato i setkávání se
odlišných kultur, pokud spolu chtějí zástupci více kultur v poklidu žít, je nutné, aby se
takovému společnému soužití naučili. Takového stavu je možno dosáhnout pomocí
integračních prvků v rámci procesu začleňování, nutným předpokladem je však také ochota
se částečně přizpůsobit, a to na obou stranách. [Koncepce integrace cizinců 2016]
Samotné přistěhovalectví je v současné době jedním z nejskloňovanějších témat
v mnoha zemích Evropy i celkově ve světě a Česká republika není výjimkou. Přistěhovalci
jsou často středem zájmu médií, což vede také ke zvýšenému zájmu u veřejnosti. Nesmíme
opomenout výzkumníky, zaměstnavatele a v neposlední řadě také politiky, kteří do velké
míry ovlivňují, jakými způsoby bude integrace probíhat. [Rákoczyová et al. 2009]
Podíváme-li se na data z Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) z let 20042018, spatříme výrazný nárůst cizinců žijících na našem území, který se neustále zvyšuje.
V roce 2004 u nás žilo celkem 254 tisíc cizinců, zatímco v roce 2018 už se celkový počet
legálně pobývajících cizinců v ČR vyšplhal na 564 tisíc [ČSÚ, nedatováno1]. Tato data
počítají pouze s cizinci, kteří u nás pobývají déle jak 90 dní. Nesmíme opomenout fakt, že
takovéto sčítání cizinců je do určité míry limitováno a není možné vždy zachytit reálný
stav. To dokazují například data z úřadu práce. K 30.6.2019 bylo na úřadu práce
zaregistrováno přes 606 tisíc cizinců [ČSÚ 2019]. Dále je pravděpodobné, že se u nás
zdržují také přistěhovalci bez řádného povolení. Tento předpoklad potvrzují data
poskytnuta celní správou. Za rok 2019 kontroly zaměstnanosti odhalily 86 cizinců bez
povolení k pobytu a dalších 778 bez povolení k zaměstnání, celkový počet kontrolovaných

1

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu. Otevřeno dne 04.12.2019.
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cizinců byl 2361 [Přehled kontrol zaměstnanosti, nedatováno2]. Cizinci tak tvoří
minimálně 5,5 % celkového počtu obyvatel České republiky a bezpochyby si zaslouží naši
pozornost.
Aktuální veřejný diskurz je přitom k přistěhovalcům obecně spíše negativní. Dle
průzkumu z března 2019 Centra pro výzkum veřejného mínění [Tuček 2019] je
přistěhovalectví třetím nejnaléhavějším tématem veřejného života. V minulých letech
(2016, 2017) přitom toto téma obsadilo první, respektive druhé místo. V dalším průzkumu
zabývajícím se názory veřejnosti na usazování cizinců [Hanzlová 2019] byly zjištěny tyto
fenomény: 40 % respondentů si myslí, že u nás žije příliš mnoho cizinců, 77 % si myslí, že
by měli mít cizinci možnost trvalého pobytu jen za určitých podmínek a 74 % se přiklání
k názoru, že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit našim zvyklostem.
Já se ve své bakalářské práci zaměřím na specifickou skupinu přistěhovalců, a to na
Kubánce. Důvodem pro zvolení je jednak osobní zainteresovanost, ale také společenská
relevantnost. Česká republika se kvůli nárůstu počtu cizinců bude muset více otvírat,
zaměříme-li se na jednu konkrétní skupinu přistěhovalců, ukáže nám to, jak se to v tomto
případě daří. Důležitou roli také hraje fakt že, jak později uvádím, mělo Česko s Kubou
dlouhodobé diplomatické vztahy, což výrazně zjednodušovalo vycestování Kubánců na
české území a přispívalo tak k česko-kubánské migraci.

2

Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Kontroly%20v%20oblasti%20neleglnho%20zamstnvn%20cizinc/2019.pdf.
Otevřeno dne 25.02.2020.
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1 Cíle a otázky
Hlavním cílem této práce je objasnění způsobu integrace Kubánců do české společnosti.
Jak uvádí autoři knihy Sociální integrace přistěhovalců v České republice [Rákoczyová et
al. 2009], integrační proces se významně liší mezi přistěhovalci z členských zemí EU, dále
z ostatních vyspělých zemí a mezi přistěhovalci z třetích zemí světa. Signifikantní rozdíly
však nalezneme napříč všemi národnostními skupinami. Předpokládám proto, že je
užitečné zaměřit se pouze na jednu skupinu s očekáváním, že bude vykazovat své vlastní
specifické strategie.
Práce se proto nejprve věnuje obecnému pojetí integrace cizinců, různým definicím
a teoretickým přístupům a zároveň přibližuje proč je důležité vůbec se integrací jako
takovou zabývat.
Druhým neméně důležitým cílem je odhalení překážek, které Kubáncům v úspěšné
integraci do naší společnosti brání. Předpokladem je, že existují bariéry na obou stranách,
tzn. jak na straně přistěhovalců, tak na straně majoritního obyvatelstva, integrace je totiž
oboustranný proces, který vyžaduje angažovanost obou zúčastněných stran [Koncepce
integrace cizinců 2016]. Příkladem neúspěšné integrace může být segregace a
marginalizace přistěhovalců, nebo také segmentovaná asimilace (termín označující
začlenění přistěhovalců do okrajových segmentů a subkultur přijímací společnosti)
[Rákoczyová, Pořížková IN: Rákoczyová et al. 2009, s. 23].
Důležitým faktorem, který celý proces ovlivňuje je bez pochyby systémové
nastavení v České republice, které pro celistvost a řádné uchopení tématu popíšu.
Podle toho, jaké bariéry z provedených rozhovorů identifikuji bych se ráda pokusila
navrhnout možná řešení, která by dle mého názoru mohla přispět ke zvýšení efektivity
integrace. Uvědomuji si však, že se jedná o aspiraci, která se mi nemusí zcela podařit.
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2 Integrace migrantů
2.1 Definice pojmu
Během roku 2017 se do Evropské Unie (dále jen „EU“) přistěhovalo necelých 2,5 milionů
cizinců ze třetích zemí, k 1.1.2018 bylo v EU zaznamenáno přes 22 milionů občanů třetích
zemí [Eurostat, nedatováno3]. Tato čísla názorně ukazují, že migrace se týká
nezanedbatelného množství lidí, kteří musí projít procesem integrace, aby bylo možné
jejich plnohodnotné začlenění do cílové společnosti. Integrace se tak jeví jako esenciální
prvek, přesto však neexistuje její jednoznačná definice. Její pojetí není zcela jasné a mezi
autory se různí, a to zejména v tom, zda jsou uchopeny v širším, či užším pojetí. Pro
ilustraci si představíme některé vybrané definice.
Dle Institutu migrační politiky [MPI 2003, nestránkováno] je integrace „procesem,
v průběhu něhož jsou přistěhovalci přijati do majoritní společnosti, jednak jako jednotlivci,
tak i jako skupiny“. Autoři vysvětlují, že definici napsali záměrně takto otevřeně, jelikož se
nároky a podmínky přijetí do společnosti liší stát od státu. Dále také reflektuje, že
aktivními aktéry tohoto procesu nejsou jen imigranti, ale také obyvatelé cílové země,
lokální politické nastavení, instituce, komunity a další.
Sociologický slovník uvádí velmi podobnou definici – integrace představuje
„začlenění jedince do skupiny a jeho akceptování ostatními členy“ [Jandourek 2001,
s.109].
Ministerstvo vnitra (dále jen „MVČR“), které má na starosti koordinaci nastavení
týkajících se cizinců a jejich začlenění, integraci ve své Koncepci integrace cizinců
definují jako „… dlouhodobý proces začleňování cizinců do společnosti, na kterém se
nezbytně podílejí jak cizinci, tak majoritní společnost. Integrace je procesem
dvoustranným, případně i trojstranným – na průběh integrace má do jisté míry vliv
i působení země původu“ [Koncepce integrace cizinců 2016, s.15].
Velký naučný slovník pak pracuje s následující definicí „Integrace cizinců je proces
postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva.
Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem migrace, a který má své
politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty.“
3

Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/cs.
Otevřeno dne 07.02.2020.
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[Velký slovník naučný 1999, s.632] Právě s tímto pojetím integrace budu pracovat
v průběhu této práce, ve které se zaměřím na jednotlivé struktury/dimenze, do kterých by
se měli imigranti, za předpokladu úspěšné integrace, začlenit.

2.3 Zásadnost integrace
Tato práce se také opírá o koncept sociální koheze, která do značné míry vysvětluje jak a
proč je integrace migrantů důležitá. Sociální koheze je fenomén, kterému se dostalo
v sociologii největší pozornosti v 90. letech minulého století, a který je aktuální do dnešní
doby. Zájem o tuto problematiku vzrostl zejména kvůli projevům oslabování sociální
soudržnosti [Šafr et al. 2008, s. 248]. Úbytek sociální koheze je například spojován
s nízkou solidaritou, slabou zakořeněností v místních komunitách, ale také s problémovými
částmi měst, ve kterých se sice zvyšuje sociální homogenita, ale dochází ke snižování
sociální soudržnosti vyšších celků. Zvyšování sociální soudržnosti se tak stalo jednou
z priorit politik v evropských zemích, a to nejen na národní a lokální úrovni, ale také na
nadnárodní úrovni v rámci Evropské unie. [Šafr et al. 2008] To dokazuje i zvýšení podílu z
rozpočtu EU z 31 % v letech 2000-2006 na 35,7 % v letech 2007-2013, které jsou
vyhrazeny na podporu hospodářské a sociální soudržnosti v rámci EU [Musil 2008].
Kořeny tohoto pojmu sahají až ke klasickým sociologům Comtovi nebo
Durkheimovi. I přesto, že je tento koncept užívaný tak dlouho, a tak frekventovaně, chybí
jeho jednoznačné vymezení. Další pojmy, které se k němu úzce vážou jsou například
solidarita, kooperace, důvěra, identita, integrace a další. [Musil 2008]
Existuje řada teoretických přístupů zabývajících se sociální kohezí, které se ve své
stati pokouší Šafr a spol. klasifikovat [Šafr et al. 2008]. V rámci sociální soudržnosti
rozlišují zejména dimenzi horizontální, která představuje sociální kapitál a dimenzi
vertikální, která představuje nerovnosti a občanská práva. Pro mou práci se nejvíce hodí
podružný koncept horizontální dimenze, a to přemosťující sociální kapitál. Tento typ
kapitálu vzniká při opakovaném setkávání a interakcích s odlišnými, sociálně vzdálenými
jedinci. Právě takový kulturní přesah pomáhá předcházet předsudkům a posiluje sociální
kohezi v dnešní multikulturní společnosti [ibid]. Jak píše Drulák [2010], v dnešním stále
více propojenějším světe bychom se měli soustředit na společné zájmy jak aktérů vládních,
tak těch stojících mimo vládu a na jejich potřeby.
7

Sociální soudržnost napříč společností je ohrožována zejména nezaměstnaností,
která může mít negativní dopad na další oblasti života [Mareš, Sirovátka 2008]. U
migrantů je tak získání práce velmi důležitým krokem. Pokud si cizinec práci neobstará,
ovlivní to například jeho možnosti bydlení, ale také sníží pravděpodobnost navázání
nových kontaktů a vazeb [ibid]. Zdá se mi tak pravděpodobné, že se spíše omezí na
kontakt s dalšími cizinci, čímž vzniká problematika sociální exkluze, což je pravý opak
toho oč usilujeme – o sociální integraci cizinců. Nezaměstnanost by pak mohla ovlivňovat
psychický stav, celkovou spokojenost a také pobytové oprávnění.
Klíčové oblasti pro úspěšnou integraci migrantů, která by v ideálním případě měla
napomoci k posilování sociální soudržnosti, představuji v následující kapitole týkající se
sociální integrace.

2.4 Dimenzionální typologie sociální integrace
Sociální integrace je dle Bosswicka a Heckmanna [2006, s. 11] „zahrnutí a přijmutí
migrantů do nejdůležitějších institucí, vztahů a postavení v hostitelské společnosti“. Jedná
se o významnou formou integrace, která respektuje odlišnosti přistěhovalců a nabízí jim
prostor pro jejich zachování. Vezmeme-li v potaz, že ani majoritní společnost
nepředstavuje homogenní celek, tento přístup dobře odráží situaci v cílové zemi. Integrace
je od cizinců očekávána v oblastech jazykové vybavenosti a liberálně-politických principů,
naopak kulturní a náboženské odlišnosti jsou respektovány. Pro sociální integraci je
typická oboustrannost procesu, tzn. zúčastněnost přistěhovalců, ale také přijímací
společnosti. [Barša,Baršová 2005]
Jak jsem zmínila výše, integrace je proces, který probíhá v dílčích, na sebe
navazujících

sférách,

můžeme

tedy

říci,

že

se

jedná

o

multidimenzionální

proces [Rákoczyová et al. 2009]. Bosswick a Heckmann [2006], na základě Esserovi
formulace [Esser 2000 IN Bosswick a Heckmann 2006, s. 2-3] čtyř základních forem
sociální integrace, popisují její čtyři dimenze: strukturální, kulturní, interaktivní a
identifikační.
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2.4.1 Strukturální dimenze
Jako první se seznámíme se strukturální dimenzí sociální integrace, která se zaměřuje na
získávání práv a přístupů ke klíčovým institucím hostitelské společnosti. Jelikož je
v dnešní době téměř každá společnost závislá na materiálních věcech, největší pozornost je
věnována ekonomickému začlenění na trh práce. Zaměstnanost je tak jedním z hlavních
faktorů, který určuje úspěšnost celého procesu integrace. [Bosswick, Heckmann 2006]
Samotné zaměstnání však není dostačující, je také důležité, o jak kvalitní práci se jedná,
jak je mzdově ohodnocena, jaké jsou podmínky práce a jaká je možnost rozvoje sociálních
kontaktů s českými občany [Rákoczyová et al. 2009]. Do této oblasti je řazen také přístup
ke vzdělání, jelikož právě vzdělávací instituce připravují jednotlivce na budoucí uplatnění
na pracovním trhu [Bosswick, Heckmann 2006].
Mezi hlavní problémy patří zaměstnání na nekvalifikovaných pracovních pozicích,
v pracích, kterým se majoritní obyvatelstvo vyhýbá nebo pozice drobných živnostníků,
které ale produkují vysokou nejistotu, či špatné pracovní podmínky. Ukazuje se také, že
cizinci si nacházejí práce ve stejno etnických kolektivech, čímž dochází k ještě větší
izolaci. [Rákoczyová et al. 2009]

2.4.2 Kulturní dimenze
Kulturní integrace, někdy označována jako akulturace, je proces, při kterém imigranti
získávají nové znalosti o tom, jak to v hostitelské společnosti funguje. Přizpůsobují se
místním zvykům a učí se, jak reagovat v různých stereotypních situacích dle místních
norem. Tyto znalosti jsou zásadní pro orientaci v nové společnosti. [Bosswick, Heckmann
2006]
Jak ale Bosswick s Heckmannem [2006] upozorňují, jedná se o oboustranný
proces, ve kterém by se členové přijímací společnosti měli pokusit o pochopení odlišného
chování imigrantů. To že se přistěhovalec kulturně integruje neznamená, že se kompletně
vzdá své původní kultury, naopak mohou být nové kulturní prvky přínosné jak pro
jednotlivce, tak pro celou společnost. [Bosswick, Heckmann 2006]
Pro tuto dimenzi je typická ne/znalost jazyka majoritní společnosti. Jazyková
vybavenost imigrantům významně napomáhá při orientaci v nové společnosti a zbavuje je
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větší závislosti na ostatních lidech. Také navazování kontaktů s obyvateli přijímací
společnosti je jednodušší při znalosti místního jazyka. Pokud se přistěhovalec jazyk
nenaučí, nebo jen na velmi nízké úrovni, hrozí mu znevýhodnění v dalších oblastech,
stejně jako izolace od majoritní společnosti. [Rákoczyová et al. 2009]

2.4.3 Interaktivní dimenze
Interaktivní dimenze se více zaměřuje na mezilidské vztahy, hlavním cílem je tedy
navazování vztahů s členy majoritní společnosti, které jak píši v přechozí kapitole, je
významně ovlivněno faktorem jazykové vybavenosti migranta [Bosswick, Heckmann
2006]. Může se jednat o tzv. primární vztahy mezi které řadíme různé formy partnerství, o
další neformální vztahy jako je přátelství a sousedství, ale také o vztahy na formální
úrovni, například pracovní vztahy, ale také členství v různých organizacích [Rákoczyová et
al. 2009].
Bosswick a Heckmann [2006] potvrzují, že může být nápomocné, aby se
přistěhovalec v nové zemi nejprve spojil s ostatními přistěhovalci, buď ze stejné země
nebo alespoň hovořící stejným jazykem. Ti mu pak mohou pomoci se rychleji v nové zemi
zorientovat a získat potřebné informace. Existuje však riziko, že přistěhovalec se spokojí se
vztahy s dalšími přistěhovalci a připraví se tak o možnost zvýšení svého kulturního a
sociálního kapitálu.

2.4.4 Identifikační dimenze
V přechozích kapitolách jsem objasnila, že strukturální, kulturní a interaktivní dimenze
jsou klíčovými faktory v procesu integrace, bez kterých by imigrant nemohl být součástí
důležitých institucí v hostitelské zemi. To ovšem neplatí o identifikační dimenzi. Cizinec
může v nové zemi žít v podstatě bez problémů a participovat ve zmíněných institucích,
aniž by se cítil součástí místní společnosti. Tento pocit sounáležitosti může přijít až
později, jakožto následek zapojení a přijetí v nové společnosti. Tuto dimenzi tak můžeme
charakterizovat jako subjektivní, odvíjející se od pocitu sounáležitosti, a ztotožnění se
s majoritní společností. [Bosswick, Heckmann 2006]
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Podíváme-li se na jakoukoliv společnost, zjistíme, že rozhodně není homogenní.
Společnosti jsou rozvrstvené a existuje v nich množství různých subkultur, do kterých se
mohou imigranti integrovat. Problém nastává, když přistěhovalec přeruší vztahy se zemí
původu, a neintegruje se ani do žádné z částí společnosti a má pocit, že nepatří nikam.
[Bosswick, Heckmann 2006]
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3 Kuba
Stát Kuba, ležící na stejnojmenném ostrově v Karibském moři, obývá přes 11 milionů lidí.
Nejpočetnější skupinou jsou běloši (64,1 %), další dvě skupiny obyvatel jsou pak ve
výrazně nižším zastoupení – mulati (26,6 %) a černoši (9,3 %). Hlavním a oficiálním
jazykem je španělština. Kuba je jednou z posledních zemí světa s totalitním režimem, který
zasahuje do téměř všech sfér života. [Knight, Levinson 2020]
Kubu bychom mohli charakterizovat jako zemědělský stát, ve kterém se stále více
rozvíjí těžba. Hlavní průmyslová odvětví jsou potravinářství, hutnictví, chemie a textilní
průmysl. Právě kvůli režimu, který zde panuje je však celkový obchod velmi omezený, což
způsobuje velkou závislost na cestovním ruchu.

3.1 Historie Kuby
Kuba byla, stejně jako zbytek Ameriky, objevena v roce 1492 Kryštofem Kolombem. Od
roku 1511 až do roku 1898 byla Kuba pod nadvládou Španělska, jakožto její kolonie.
Tento stav byl přerušen mezi lety 1869–1878, kdy byla na Kubě, v průběhu války za
nezávislost, vyhlášena republika. Válka však byla neúspěšná a španělská nadvláda tak byla
opět obnovena. V roce 1898 přešla Kuba pod nadvládu USA, které zvítězily ve
španělsko-americké válce. Amerika se v roce 1902 po dohodě rozhodla stáhnout z Kuby
svá vojska výměnou za pronájem vojenské základny Guantanámo a dne 20.5.1902 byla
Kuba prohlášena za nezávislou republiku. V roce 1952 se pomocí vojenského puče ujal
vlády Fulgencio Batista. Jeho vláda, stejně jako způsob, kterým k moci přišel, byla
zkorumpovaná a nespravedlivá, což vedlo k zformování opozičního hnutí v čele s Fidelem
Castrem. Ten dokázal na konci roku 1956 vyvolat revoluci, známou jako tzv. Kubánská
revoluce, a o 2 roky později se sám ujal moci a zároveň nastolil komunistický režim, který
na Kubě trvá dodnes. [Šára 2002] Počátkem 90. let minulého století se kubánská
ekonomika po pádu Železné opony výrazně propadla a celá země se tak dostala do
dlouhodobé krize. [CMAJ4] Fidel Castro se udržel u moci až do roku 2006, kdy z důvodu
nemoci předal vládu svému bratrovi Raúlovi Castrovi. Ten v roce 2013 ohlásil, že plánuje
ze svého postu odejít v roce 2018 s tím, že jeho nástupcem se stane tehdejší viceprezident

4

Dostupné z: https://www.cmaj.ca/content/179/3/257.1#ref-1. Otevřeno dne 30.03.2020.
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Miguel Díaz-Canel. [Hospodářské noviny 25.2.2013] Přesně to se v roce 2018 stalo a
Díaz-Canel se stal novým kubánským prezidentem. S ohledem na to, že byl více než 20 let
v čele komunistické strany se od něho neočekávají významnější změny. [idnes.cz
19.4.2018]

3.2 Kubánská kultura
Kubánská kultura vznikla působením několika faktorů. Její vznik byl značně ovlivněn
dalšími latinsko-americkými zeměmi a jejich kulturami, ale její kořeny sahají také do
Ameriky, Afriky a Evropy, zejména vzhledem k dlouhodobé španělské nadvládě. [Sen Nag
2018]
Velkou změnu přinesla revoluce v 50. letech minulého století. Zejména ženám se
otevřelo mnoho nových příležitostí, jelikož byly nyní podporovány ve vzdělávání se a
participaci na pracovním trhu. Do této doby se od nich očekávalo pouze plnění domácích
prací a výchova dětí. Nové zákony a instituce však umožnily, aby kubánské matky
skloubily pracovní a rodinný život, a tak je možné na Kubě najít mnoho matek
samoživitelek. Nezměnila se však kubánská politika, která propaguje hodnoty socialismu,
a naopak odrazuje od sobeckosti a individualismu. [Sen Nag 2018]

3.2.1 Hudba a tanec
Neodmyslitelnou součástí, troufnu si říct dokonce symbolem, je na Kubě hudba, která je
charakteristická spojením španělských a afrických rytmů. Uvádí se, že hudba a tanec, který
Kubánci využívali k sebevyjadřování, měla významný podíl na uchování národní identity
při ekonomické nadvládě USA. [Hodge5] I ze své zkušenosti můžu potvrdit, že hudba je
opravdu všudypřítomným prvkem.

5

Dostupné z: https://www.everyculture.com/Cr-Ga/Cuba.html. Otevřeno dne 26.02.2020.
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3.2.2 Náboženství
Až do 70. let 20. století nebylo Kubáncům oficiálně povoleno hlásit se k jakémukoliv
náboženství. To se počátkem 70. let začalo měnit, což vedlo až k oficiálnímu povolení
svobodného náboženského vyznání v roce 1992. [Sen Nag 2018]
V současnosti se kolem 59 % obyvatel hlásí ke katolické církvi, zatímco necelá
čtvrtina (23 %) je bez vyznání. Jedním z významných tradičních náboženství je tzv.
Santería, která se skládá z prvků křesťanství a afrických tradičních náboženství, a ke které
se údajně hlásí 12 % Kubánců. Zbylou část tvoří protestanti (asi 5 %) a další náboženství
(1 %). [Chepkemoi 20186]

3.2.3 Literatura a umění
Hlavními literárními tématy byly v 19. století kolonialismus, otroctví, ale také mísení ras.
Z této éry pochází slavní spisovatelé Cirilo Villaverde a José Martí, který je mnohdy
označován za národního hrdinu. Poté, co bylo na Kubě zrušeno otroctví se do popředí
dostala témata jako nezávislost a vlastenectví. [Sen Nag 2018]
Co se týče umění, mezi nejznámější kubánské umělce patří Frederico Beltran Masses,
Amelia Peláez, Wifredo Lam a také celosvětově známý fotograf Alberto Korda, kterého
proslavily ikonické snímky Che Guevary. [Sen Nag 2018]
Nesmíme samozřejmě opomenout zmínit tradici ruční výroby doutníků, které jsou
taktéž vyhlášené po celém světě, země jich produkuje téměř 3 miliony kusů ročně. [Sen
Nag 2018]

3.3 Vlastní perspektiva
Tuto kapitolu jsem se do své práce rozhodla zařadit, jelikož si myslím, že během času,
který jsem na Kubě strávila, jsem se o Kubáncích a jejich životě dozvěděla některé
informace, které nám pomohou ucelit představu o tom, jak se na Kubě žije a z jakého
prostředí kubánští imigranti přicházejí.
6

Dostupné z: https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-cuba.html. Otevřeno dne 30.03.2020
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Abych následovala strukturu výše zmíněných dimenzí, začnu s bydlením. Úroveň
bydlení se mezi lidmi, stejně jako u nás, liší. Ve srovnání s Českou republikou je ale
mnohem horší. Vybavení je zastaralé, často již poněkolikáté opravené, ale dokud slouží,
bude využíváno (to platí i o automobilech). Typickou charakteristikou je soužití více členů
rodiny. Jedinci často žijí v místě, kde vyrůstali po celý jejich život, a to společně s jejich
rodiči, ale také společně s partnerem či dětmi. Kubánci jsou zaměstnáváni v různých
sektorech. Mezi povolání, ve kterých je možné si slušně vydělat patří práce na letišti, nebo
třeba práce taxikáře (k tomu je ale potřeba vlastnit vozidlo, které pokud nezdědíte, tak je
téměř nemožné si obstarat). Naopak práce ve službách není příliš dobře finančně
ohodnocena. Setkáte se tak velmi frekventovaně s ilegálním podomním prodejem, díky
kterému si Kubánci přivydělávají. Mnoho z nich je také závislých na příbuzných, kteří žijí
v cizině, a kteří je finančně podporují, ale také jim při návštěvách vozí nejrůznější
produkty, které na Kubě nejsou k dostání.
Pokud bych se snažila shrnout kubánskou kulturu do několika slov, byla by to hudba,
tanec, rum, doutníky a domino. Téměř se zdá, že Kubánci se s latinskými rytmy a citem
pro tanec již rodí. Hudba tvoří velkou část života téměř všech z nich, a to nehledě na věk.
Na ulicích lidé hrají domino, popíjejí rum a kouří doutníky. Děti si beze strachu hrají na
ulicích a silnicích, a to až do pozdních večerních hodin. Kubánci se rádi vzájemně
navštěvují, v podstatě celý den mají dveře otevřené dokořán a rádi poklábosí s kýmkoliv,
kdo jde zrovna kolem.
V interaktivní dimenzi shledávám největší odlišnosti. Kubánci mají opravdu pevné
vztahy se svou rodinou, a to i se vzdálenějšími příbuznými. Jsou velmi solidární a
vzájemně si pomáhají, jak jen mohou (samozřejmě existují výjimky). Kubánci jasně
odlišují mezi svými přáteli a svými známými. Téměř každý Kubánec, se kterým jsem
mluvila řekl, že má nanejvýš dva kamarády, kterým důvěřují, a na které se mohou
spolehnout. Vstřícní a pohostinní jsou ale téměř ke všem, nehledě na to, jak dlouho se
znají. Na ulici se zdraví i lidé, kteří se neznají a jen zřídkakdy zahlédnete Kubánce, který
by se neusmíval. Zdá se, že nedostatek materiálního zajištění je naučil na něm tolik nelpět,
což je ve finále činí spokojenějšími.
Kubánci jsou na svůj původ pyšní a svou zemi mají opravdu rádi. Ti, co se rozhodnou
Kubu opustit tak dělají nejčastěji proto, aby zajistili lepší životní úroveň nejen sobě, ale i
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příbuzným, kteří na Kubě zůstali. U některých jedinců to skoro zní, jako by se obětovali
pro dobro své rodiny. Rádi by se však jednoho dne do své rodné země vrátili.

3.4 Česko-kubánské vztahy
Československo navázalo s Kubou diplomatické styky po první světové válce. Zastoupení
Československa na Kubě bylo zřízeno v roce 1927, a to na úrovni velvyslanectví.
[Staňková 2010] Tento stav panoval až do roku 1959, kdy se k moci dostal Fidel Castro a
zemi nasměroval vstříc komunistickému režimu, který byl v té době i v Československu.
Země začaly více spolupracovat a podporovat se, což se odráželo na vzájemném
výhodném obchodu. Československo bylo pro Kubu třetím nejdůležitějším obchodním
partnerem. V roce 1960 došlo také, mimo jiné, k rozvoji styků mezi výzkumnými a
školskými institucemi, díky čemuž bylo Kubáncům umožněno vycestovat do
Československa. V druhé polovině 60. let došlo nejen ke snížení vzájemného obchodu, ale
také ke zhoršení politických vztahů. Po roce 1968, kdy došlo k normalizaci
Československa se vše vracelo do starých kolejí a obě země pracovali na obnovení
vzájemných vztahů. [Bortlová 2009]
Přátelská atmosféra se vytratila po roce 1989, kdy v Československu došlo ke změně
režimu a byla nastolena demokracie. Československo, spolu s dalšími zeměmi, vyjádřilo
nesouhlas s kubánským totalitním režimem a odpíráním lidských práv. V dalších letech
s kritikou pokračovala i samostatná Česká republika, která oponovala a zároveň
upozorňovala na totalitní praktiky. To vyústilo ve snížení českého zastoupení na Kubě na
pozici chargé d’affaires v roce 1993. [Lazarová 03.05.2016] Na úroveň velvyslance se
český zástupce dostal znovu po 23 letech v roce 2016, kdy se vzájemné vztahy zlepšily
[Hospodářské noviny 24.8.2016].
V roce 2018 bylo v ČR registrováno 330 Kubánců, z nichž 329 zde pobývalo déle než
12 měsíců. 206 kubánských imigrantů tvořili muži, žen tedy bylo 124. Trvalým pobytem
disponovalo 238 jedinců [ČSÚ7]. Vývoj počtu Kubánců na našem území je znázorněn
v následujícím grafu.

7

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/11292/27914491/1812_c01t02.pdf/f2f50947-ce8a-46b2-b0a04142c1ede807?version=1.0. Otevřeno dne 15.03.2020.
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Graf č.1: Počet Kubánců v ČR v letech 2008–2018
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Zdroj: ČSÚ, nedatováno8, vlastní zpracování dat

8

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/11292/27320905/c01R07_2018.pdf/bf2f0b33-e726-449a-805b688e9769495f?version=1.0. Otevřeno dne 15.03.2020.
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4 Přehled stavu poznání
Jak již bylo poznamenáno výše, přistěhovalectví je tématem, kterému je věnována velká
pozornost. Není tudíž překvapením, že bylo na toto téma zpracováno mnoho studií a prací,
článků i celých knih. V zahraničí je k dispozici řada odborné literatury, která se k integraci
váže, já však budu vycházet zejména z tuzemských zdrojů, jelikož integrační politiky jsou
v různých státech nastavené odlišně. I přesto jsem se však rozhodla zmínit některé
zahraniční zdroje, které se zaměřují přímo na integraci kubánských přistěhovalců do nové
společnosti.
Alejandro Portes [1969] se zabývá integrací Kubánců v americkém Milwaukee, a to
po kubánské revoluci. Ve své práci se snaží zjistit a popsat proč a jak se Kubánci do nové
americké společnosti integrovali. Z rozhovorů se 48 kubánskými rodinami zjistil, že čím
déle pobývají v nové zemi, tím více jsou oslabovány předešlé vazby, a naopak se jim
otevírají nové možnosti v rámci socioekonomického postavení. Mezi respondenty byli i
neintegrovaní jedinci, autor je však označuje za zanedbatelnou menšinu. Portes také
poukazuje na pragmatické chování všech migrantů, kteří se integrují do těch společností,
které jim nabízí socioekonomické výhody. Tématikou kubánských přistěhovalců v USA se
v pozdějších letech zabývají i další autoři (např. Cooney, Ragg 1980, Fradd 1983).
V českém prostředí se autoři nejčastěji zaměřují na specifické skupiny pracovněorientovaných přistěhovalců, jako jsou Ukrajinci, Rumuni a další. Více můžeme najít
například v: Vašát, Bernard 2015, Šimon 2011, Leontiyeva 2010 a mnoha dalších
publikacích.
V roce 2012 byla v ČR zpracována publikace Bariéry integračního procesu reflexí
cizinců třetích zemí, která se zaměřuje na imigranty přicházející z Ukrajiny, Ruska a
Vietnamu. Lze předpokládat, že některé z bariér, které tito přistěhovalci zmiňují budou
společné pro všechny imigranty ze třetích zemí. Nejčetněji byla jako překážka integrace
označená jazyková bariéra. Problém představují také předsudky vůči cizincům, které často
vedou k diskriminaci a izolaci. Diskriminace imigrantů je nejčastěji založená na odlišném
vzhledu, mentalitě a kultuře. Jako překážku imigranti také identifikovali nerovný přístup
na trhu práce, kde jsou imigrantům nabízeny spíše podřadné práce, se kterými je spojen
nízký příjem. Autoři se pozastavují nad relativně vysokým procentem respondentů (14 %),
kteří v dotazníku odpověděli, že o integraci do české společnosti nemají zájem. [Horáková,
Schebelle 2012] O rok později byla publikována monografie navazující na tuto publikaci,
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která se zabývala kontinuálním sledováním bariér při integraci cizinců ze třetích zemí.
Autoři konstatují, že bariéry, které imigranti uvádějí se v podstatě nemění. Alarmujícím
ukazatelem je však zvýšení podílu imigrantů, kteří o integraci nemají zájem. [Bareš et al.
2013]
V roce 2015 kolektiv autorů [Schebelle et al.] zpracoval průzkum veřejného mínění
cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich následků na majoritní společnost a život
v ní. Cílem této monografie bylo zmapování a popsání vztahů, názorů a postojů cizinců
z třetích zemí světa (se zaměřením na Ukrajince, Rusy a Vietnamce) vůči majoritní
společnosti, z čehož vše ze zmíněného ovlivňuje integrační proces. Autoři se zaměřovali
spíše na zjištění subjektivních postojů namísto strohého popisu objektivních faktorů. Ráda
bych zmínila některá zajímavá zjištění. Většina cizinců konstatovala, že na obecné úrovni
majoritní společnosti důvěřují, tato důvěra však někdy bývá narušena při setkání
s diskriminací. Na druhou stranu se ukázalo, že čím déle u nás cizinci žijí, poznávají naši
kulturu, jazyk, chování a podobně, tím méně jsou citliví vůči xenofobním projevům. U
přistěhovalců, kteří by u nás rádi žili dlouhodobě, by bylo třeba zvýšit jejich
konkurenceschopnost na trhu práce, tak aby nezastávali pouze nekvalifikované práce. Jako
problematický byl identifikován velmi nízký zájem o českou kulturu. Z odpovědí vyplývá,
že cizinci upřednostňují moderní výdobytky v ČR, jakožto demokratickém státě a
kulturnímu dění už nevěnují příliš pozornosti. Tento nezájem je pozorován i na úrovni
jazykové vybavenosti. Autoři navrhují několik řešení jako je zvýšení informovanosti o
české historii, kultuře, ale také sociálních dávkách a vzdělávacím systému, dále
organizovaná setkání se zástupci více kultur nebo větší podpoření zájmu cizinců učit se
českému jazyku. [Schebelle et al. 2015]
Z nejpřínosnějších pro mou práci jsou knihy zpracované Miroslavou Rákoczyovou,
Robertem Trbolou a dalšími autory, kteří se na knihách spolupodílí (Hofírek et al.). I oni se
zaměřují hlavně na pracovní trh, mapují však i další důležité aspekty sociální integrace.
Vycházejí přitom z více než 250 kvalitativních rozhovorů. Zaměřují se jednak na integraci
na obecné úrovni, tak i na specifické skupiny přistěhovalců. Svou práci stavím na typologii
dimenzí sociální integrace dle Bosswicka s Heckmannem, kterou Rákoczyová a spol. ve
své knize představují [2009]. Z dalších kapitol je pak pro mě nejužitečnější kapitola č.9 –
„S nadějí na lepší budoucnost – Integrace přistěhovalců z třetích zemí“, kde jednotlivé
dimenze opět rozebírají. [2009, s. 198-248]
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O kubánských přistěhovalcích bylo napsáno taktéž několik akademických prací. Za
zmínku stojí diplomová práce s názvem „Kubánská komunita v České republice: integrace
kubánských přistěhovalců v české společnosti“. Balgová se v ní zaměřuje na průběh
procesu integrace. Druhotně se zabývá otázkou, zda získání zaměstnání a jednoho
z pobytových statusů přistěhovalcům zaručí integraci do společnosti. Data byla získávána
od 6 respondentů, kteří se všichni shodli na tom, že začátky v Čechách byly opravdu těžké.
Autorka došla k závěru, že „proces integrace je závislý na spokojenosti se životním
standardem, orientací ve společnosti a na vztahu k české společnosti“ [Balgová 2013,
s.87]. Označuje zaměstnání jako stěžejní faktor pro celkovou životní úroveň a spokojenost.
Všichni respondenti vykazují spíše inkluzivní chování, které je podpořeno jejich přátelskou
povahou, u 5 z 6 informantů však zjistila mizivý pocit sounáležitosti s českou společností.
Překážkou integrace je dle respondentů také odmítavý přístup majority, k čemuž se váže i
odpověď na druhou otázku – zaměstnání ani pobytový status Kubáncům integraci
nezaručuje (výrazně však pomáhají), i přes to je však členové majoritní společnosti mezi
sebe vždy nepřijímají. [Balgová 2013]
Jednou z nejvydařenějších prací je dle mého názoru diplomová práce Vamberské
[2017] s názvem „Sociální integrace Kubánců v České republice“. I zde je využito
dimenzionálního pojetí dle Rákoczyové a spol. Autorka ve své práci mapuje sociální
integraci Kubánců do české společnosti na vzorku 14 respondentů, jejichž odpovědi jsou
doplněny také výpověďmi lidí, kteří žijí v jejich bezprostřední blízkosti. Jako největší
bariéru autorka označuje znalost češtiny, k čemuž dodává zjištění, že ne všichni
respondenti mají zájem se jazyk učit, zejména to platí u těch, kteří do ČR přicestovali
během poslední dekády. Kubánci v Čechách často zaujímají specifické pracovní pozice, ve
kterých využívají svých předností (znalost španělštiny, latinských tanců atd.). Z rozhovorů
také vyplynulo, že nezávisle na počtu let strávených v ČR se kubánští přistěhovalci
identifikují jako Kubánci a jejich domovem je stále Kuba. Autorka také vyzdvihuje fakt, že
proces integrace je pro Kubánce těžký zejména kvůli jejich odlišnosti v porovnání s tak
rasově a etnicky homogenním celkem, jakým ČR je. [Vamberská 2017]
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5 Systémové nastavení v České republice
5.1Legislativa
Cizinci na našem území mohou pobývat s třemi různými typy povolení. Tyto režimy,
krátkodobý, dlouhodobý a trvalý pobyt, upravuje cizinecký zákon č. 326/1999 Sb. Zákon o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který vešel
v účinnost 01.01.2000, a který byl již mnohokrát novelizován.
Krátkodobý pobyt je vymezen 90 dny, kdy cizinec může na daném území pobývat,
a to buď nepřetržitě, nebo dohromady během každých 180 dní. Konkrétní podmínky jsou
až na výjimky určovány evropskou legislativou. Zatímco pro občany států schengenského
prostoru a dalších států jako je například Bulharsko nebo Rumunsko neplatí vízová
povinnost, ostatní státy, se kterými neplatí bezvízový styk, zejména třetí země světa, si
musí vízum obstarat. Vízem musí disponovat také cizinci, jenž chtějí na území ČR
provozovat výdělečnou činnost. Přistěhovalci s tímto typem povolení většinou nemají
nárok na jakékoliv sociální zabezpečení. [MVČR, nedatováno9]
O dlouhodobý pobyt může cizinec zažádat v případě, že disponuje vízem k pobytu
nad 90 dní a chce na daném území přechodně žít dobu delší, než je jeden rok. Zachován by
měl být i účel pobytu, existují však výjimky. Příkladem účelů přicestování může být –
sloučení rodiny, zaměstnání, podnikání, studium a další. [Sdružení pro integraci a migraci,
nedatováno10]
Třetím typem pobytu, který cizince opravňuje k setrvání na území ČR, je trvalý
pobyt. O trvalý pobyt může zažádat z pravidla cizinec, který na území ČR pobývá na
základě povolení nepřetržitě déle než 5 let. Výjimky tvoří například humanitární pomoc
nebo třeba rodinná příslušnost k občanu EU. Tato žádost se podává na MVČR nebo na
zastupitelských úřadech. Cizinci s trvalým pobytem už nejsou právně tolik omezení, mají
nárok na veřejné zdravotní pojištění, pobírání sociální podpory, mohou podnikat nebo být
zaměstnáni. [MVČR, nedatováno11]

9

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/kratkodoby-pobyt-vizova-povinnost-bezvizovy-styk.aspx. Otevřeno dne 07.12.2019.
Dostupné z: https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince/cizinci-ze-zemi-mimo-eu/dlouhodoby-pobyt. Otevřeno
dne 07.12.2019.
11
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. Otevřeno dne
07.12.2019.
10
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Další formou legálního pobytu cizinců na našem území je mezinárodní ochrana,
tzv. azyl, nebo doplňková ochrana. Tato povolení jsou udělena osobám, které prokážou, že
jim v zemích jejich státní příslušnosti hrozí pronásledování kvůli jejich politickému
přesvědčení, rase, národnosti, náboženství, či příslušnost ke konkrétní sociální skupině,
nebo jim hrozí vážná újma na zdraví v podobě trestu smrti, mučení, nelidského zacházení,
nebo násilí jakožto důsledek válečného konfliktu. Dle MVČR je ročně schválena asi 1/3 ze
všech žádostí o azyl. [MVČR, nedatováno12]

5.1.1 Koncepce integrace cizinců
V roce 1999 byly vládou přijaty Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR, což
vedlo k přijetí Koncepce integrace cizinců na konci roku 2000. Aktualizovaná forma byla
přijata v roce 2006, v roce 2008 se koordinační role přesunula z Ministerstva práce a
sociálních věcí na Ministerstvo vnitra. Další dvě zásadní aktualizace byly přijaty v letech
2011 (Společné soužití) a 2016 (Ve vzájemném respektu). Obecným cílem, který je
formulován v 15 zásadách koncepce integrace cizinců na území České republiky, je
dosažení rovného přístupu a rovnost příležitostí. Každý rok vláda stanoví konkrétní úkoly
k Postupu při realizaci Koncepce na další roky.13 Hlavní cílovou skupinu tvoří občané
třetích zemí, kteří na území České republiky pobývají legálně. [MVČR, nedatováno14]

5.2 Poskytované služby
Cílem české integrační politiky je nejen začlenění imigrantů do majoritní společnosti, ale
také prevence tvorby uzavřených komunit, které jsou izolovány a čelí sociálnímu
vyloučení. Za klíčové předpoklady úspěšné integrace cizince v ČR považuje MVČR
znalost českého jazyka, ekonomickou soběstačnost, orientaci ve společnosti a vzájemné
vztahy s majoritní společností. Těchto prvků se snaží dosáhnout těmito principy: praktická
spolupráce všech, kdo mohou přispět k úspěšnému průběhu integrace, efektivita
integračních opatření, zvyšování informovanosti všech aktérů, kterých se integrace týká,
12

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/migrace-casto-kladene-dotazy-casto-kladenedotazy.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D. Otevřeno dne 6.5.2020.
13 Zpracováno dle vlastní seminární práce Integrace přistěhovalců do české společnosti k předmětu Sociální politika jako společenská
praxe, 2018.
14 Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/integrace-cizincu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d. Otevřeno dne: 13.05.2020.
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jasné a uchopitelné výsledky všech integračních aktivit, nové nástroje a podpora rozvoje
občanské společnosti. [MVČR 2017] Jak zdůrazňuje Uherek a Černík [2004], situace se
neustále mění, z čehož plyne nutnost stálého monitoringu, ale také aktualizování
vědeckých a výzkumných poznatků.15
Integrace probíhá na regionální a lokální úrovni, v největší míře totiž probíhá v místě
pobytu, zaměstnání či studií. Obce a kraje poskytují ústředním orgánům státní správy
informace o tom, jak integrační politika v jejich působnosti funguje, jaká je situace
a postavení cizinců, případně s jakými problémy se potýkají. V regionech vznikla za
podpory MVČR Centra na podporu integrace cizinců z třetích zemí, která slouží
k poskytování informací, poradenství, kurzů a k dalším preventivním činnostem. Tato
centra jsou nástroji pro nastavení a realizaci integračních politik a mimo jiné zastávají
potřebný permanentní monitoring aktuální situace.16
Nesmíme opomenout nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“), které mají
v integračních procesech důležitou úlohu. V ČR existuje Konsorcium nevládních
organizací pracujících s migranty (dále jen „Konsorcium“), které většinu NNO pracujících
s migranty zastřešuje. Momentálně se jedná celkem o 18 NNO, které se věnují
problematice migrantů a jejich začleňování. Konsorcium pořádá debaty jak se svými členy,
tak s představiteli státní správy, vzdělávacími institucemi, odborníky nebo třeba
zájmovými skupinami. Cílem Konsorcia je jednak připravit českou společnost na
bezproblémovou integraci migrantů, ale také pomoci migrantům v různých oblastech
života. Každá organizace se pak zabývá specifickými činnostmi. [Konsorcium nevládních
organizací pracujících s migranty, nedatováno17]
Jednou z členských NNO je Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále jen „OPU“),
která poskytuje cizincům například bezplatné právní a sociální poradenství, ale také
organizuje různé akce s cílem propojit cizince s majoritní společností. V roce 2018 se OPU
podařilo získat finanční zdroje přesahující 34 milionů Kč. Rozložení zdrojů je znázorněno
v následujícím grafu. [Výroční zpráva OPU 2018]

15

Zpracováno dle vlastní seminární práce Integrace přistěhovalců do české společnosti k předmětu Sociální politika jako společenská
praxe, 2018
16 Zpracováno dle vlastní seminární práce Integrace přistěhovalců do české společnosti k předmětu Sociální politika jako společenská
praxe, 2018
17
Dostupné z: http://www.migracnikonsorcium.cz/cs/2020-03-k-cemu-jsou-dobre-nevladni-organizace-pracujici-migranty/. Otevřeno
dne: 31.03.2020.
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Graf č. 2: Zdroje financování OPU
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Zdroj: Výroční zpráva OPU 2018, vlastní zpracování dat
Od roku 1992 se na začleňování cizinců podílí také Sdružení pro integraci a migraci (dále
jen „SIMI“), které poskytuje cizincům bezplatné právní, sociální a psychosociální
poradenství, ale také se účastní veřejných debat, seminářů a dalších, s cílem rozvíjet
toleranci vůči imigrantům. Od svého založení jejich služby využilo na 40 000
přistěhovalců. V roce 2018 se SIMI podařilo získat téměř 9,5 milionů Kč. Dotace ze
zahraničních fondů tvořily 69,5 %, příspěvky od měst, obcí a krajů 21 % a příspěvky
státního rozpočtu 9,5 %. [Výroční zpráva SIMI 2018] Výše zmíněné údaje poukazují na to,
že stát bohužel NNO příliš nepodporuje.
Dalším z podstatných bodů je informovanost cizinců. MVČR proto vytvořilo jak
webové stránky, tak i informační linku, na kterou se cizinci mohou obrátit. Pokud se však
na webovou stránku podíváme, zjistíme například, že stránka je přeložena jen do dalších 5
jazykových mutací, přičemž právě španělština chybí [Cizinci.cz, nedatováno18]. Informační
linka pak slouží dle MVČR k poskytování obecných informací k imigračním záležitostem,
má-li však cizinec složitější dotaz, stránky MVČR odkazují (taktéž pouze v češtinu nebo
angličtině) na subjekty poskytující poradenství, tedy právě NNO. Ve spodní části stránky
je také uvedeno, že „stanovisko vyjádřené na informační lince vychází z informací
poskytnutých tazatelem a má pouze informační charakter. Závaznou povahu má pouze text

18

Dostupné z: https://www.cizinci.cz. Otevřeno dne 12.03.2020
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zákona či podzákonného předpisu.“ [MVČR, nedatováno19]. Je zvláštní, že stát spoléhá
v takovýchto důležitých oblastech na NNO, přičemž je finančně podporuje jen z velmi
malé části. Na informační linku jsem se snažila osobně několikrát dovolat, avšak bez
úspěchu, důvodem je dle automatické zprávy vysoký počet volajících.
Dále MVČR podpořilo třístupňový systém informací pro cizince, který obsahuje jak
předodjezdové informace, které jsou k dostání na úřadech v zemích původu, adaptační
integrační kurzy, tak instruktážní podklady, které mají cizincům pomoci při řešení
pobytových záležitostí [MVČR 2017]. Je však otázkou, jak to funguje v praxi, zda
přistěhovalci mají o těchto potenciálních zdrojích informací povědomí, a zda je tedy tento
způsob zajištění informovanosti efektivní. Předpokládám, že odpověď na tuto otázku
zjistím z provedených rozhovorů.

5.3 Financování
Jak už jsem poznamenala výše, integrace je komplexní jev a zasahuje do mnoha oblastí. To
ovlivňuje i strukturu financování.
V letech 2007-2013 významně přispíval Evropský fond pro integraci státních
příslušníků třetích zemí. Ten spadal pod všeobecný program Solidarita a řízení migračních
toků. Hlavní snahou byla podpora státu při pomáhání cizincům v plnění podmínek pobytu
a celkové usnadnění jejich integrace [MVČR 2015]. Později, po přijetí dlouho
diskutovaného národního programu, započalo čerpání financí z Azylového, migračního a
integračního fondu [MVČR 2016]. Z těchto fondů čerpaly a stále čerpají i nestátní
neziskové organizace.20
Kromě Evropských fondů slouží jako zdroj financí také státní rozpočet. Peníze ze
státního rozpočtu byly na integraci vyčleněny až od roku 2014 [Zpráva o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců na území České republiky 2014]. Částky, kterými stát přispívá
jsou však stále výrazně nižší než například příspěvky z EU. Pro porovnání, EU z
Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Strukturálního
fondu, Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) přispívá na integraci v Česku
zhruba 16 700 000 euro, což tvoří 79 %. Oproti tomu ze státního rozpočtu je na podporu
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Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/infolinka-oamp-mv.aspx. Otevřeno dne 12.03.2020.
Zpracováno dle vlastní seminární práce Integrace přistěhovalců do české společnosti k předmětu Sociální politika jako společenská
praxe, 2018
20
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integrace vyčleněno 3 500 000 euro, což tvoří, výrazně nižších, 17 % [Valenta 2019].
Troufám si říct, že v dnešním globalizovaném světě můžeme předpokládat, že se míra
migrace nebude snižovat, ba naopak, a tak je důležité do integračních procesů investovat
více prostředků. Přeci jen jsou úspěšností integrace ovlivněni nejen imigranti, ale i my,
jakožto členové majoritní společnosti.
Zbývající 4 % tvoří další zdroje, mezi které můžeme zařadit například Norské
fondy, soukromé nadace a další [Valenta 2019].
Je dobré zmínit také projekty obcí, které podporují integraci cizinců na lokální
úrovni. Cíle těchto projektů jsou specifičtější, jelikož reagují na místní situaci a případné
problémy. Obce, města a městské části mají možnost požádat o dotace, které pokrývají
náklady na projekt do maximální výše 90 % [Dotační.info 2015].
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6 Data a metody
Empirická část práce je tvořena kvalitativním výzkumem s cílem zjistit, jak probíhá
integrace Kubánců do české společnosti a jaké bariéry se v jejím průběhu objevují.
Kvalitativní přístup je dle Hendla [nedatováno, s. 521] vhodný pro „porozumění
subjektivním zkušenostem jedinců nebo skupiny kulturních a politických faktorů a
interakcím mezi jedinci a prostředím“ a pro mou práci je tak jasnou volbou.
Za účelem získání potřebných dat bylo provedeno 8 polo-strukturovaných
rozhovorů, které byly nahrány a přepsány. Původním záměrem bylo rozhovorů provést
alespoň 10, v ideálním případě 15, ale vzhledem k nouzovému stavu, který v době vzniku
bakalářské práce v ČR panoval to nebylo možné. Zároveň byl jeden z rozhovorů oproti
plánu proveden jako videohovor, který oběma stranám oproti například obyčejnému
telefonnímu hovoru umožnil gestikulovat. Domnívám se proto, že tento fakt nijak
neovlivnil jeho kvalitu. Poměr žen a mužů činil 1:1, věkové rozmezí bylo 21-60 let a až na
2 respondenty jsou všichni zaměstnaní. 3 z respondentů s rozhovorem očividně souhlasili
zejména kvůli žádosti předchozí respondentky. Průměrná délka rozhovorů byla 35 minut.
Respondenti byli poučeni o jejich právech a o ochraně jejich osobních dat, každý z nich
podepsal informovaný souhlas ohledně účasti ve výzkumu a také souhlas se zpracováním
osobních dat.
Respondenty jsem získala pomocí metody snowball. Jak jsem psala v úvodu práce,
osobně se znám s několika příslušníky kubánských přistěhovalců, což mi pomohlo se
k respondentům dostat.
Analýza získaných dat je provedena na základě klasické kvalitativní metody
zakotvené teorie dle Strausse a Crobinové [1990].
Je nutné podotknout, že se vzorkem 8 respondentů není možné určovat obecně
platná stanoviska, což přirozeně není smyslem kvalitativního výzkumu.
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Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/kvalvyzkpedhendl.pdf. Otevřeno dne 02.04.2020.
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7 Rozhovory
7.1 Představení respondentů
Prvním respondentem je 21letý Andrés, který v ČR žije již 9 let. Andrés po několika
neúspěšných pokusech o dokončení opustil střední školu a namísto toho se rozhodl
přestěhovat do Prahy za prací. Tu našel velmi rychle v jedné kubánské restauraci, která je
známá kubánským prostředím a personálem. Živí se jako barman a se svou prací je
spokojený. Díky studiu na základní škole nemá problém se česky domluvit. Díky škole se
také velmi rychle zorientoval a naučil, jak v Čechách vše funguje, sám tuto skutečnost
identifikuje jako velkou výhodu při procesu začleňování.
Druhou respondentkou je 43letá Mailyn, která v ČR žije 10 let. Přistěhovala se za
manželem, se kterým se seznámila na Kubě. Tam také ukončila své vzdělání maturitou
v oboru ekonomie. Momentálně pracuje jako servírka a přivydělává si tanečními
vystoupeními. Česky se domluví, ale ne vždy mluví zcela srozumitelně. Celých 10 let
strávila v jednom městě – v Teplicích. Mailyn má 2 syny, jeden z nich se narodil na Kubě,
druhý v ČR.
39letá Yaramiz v Čechách žije taktéž 10 let, konkrétně v Ústí nad Labem. Yaramiz
není zaměstnaná, jednou týdně vypomáhá v obchodě patřícímu jejímu manželovi, který je
hlavním živitelem domácnosti. Se svojí situací je spokojená a práci si nehledá. Její nejvyšší
vzdělání je SŠ s maturitou, které ukončila na Kubě. Úroveň znalosti českého jazyka je u
Yaramiz velmi nízká.
Juan, 56letý manžel Yaramiz v ČR žije již 35 let, za které se naučil velmi dobře
česky. Juan se živí jako podnikatel, vlastní obchod a nemovitosti, dříve pracoval ve
sklárně. Za touto prací také z Kuby přicestoval. Z předchozího vztahu má 2 dnes již
dospělé děti.
Dalším respondentem je Vidal, kterému je 60 let a v ČR žije od roku 1985. I jeho
čeština je na dobré úrovni, cizí přízvuk je však nepopiratelný. Vidal je v invalidním
důchodu, dříve pracoval ve slévárně. Má dvě dospělé dcery, v současnosti žije sám. Na
Kubě dokončil základní školu a dál už se nevzdělával.
37letý Sandor žije v ČR 9 let, a to v Děčíně. Pracuje jako dělník/mechanik
v Německu, ale raději by pracoval jako učitel, nebo trenér, k čemuž má také řádné
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vzdělání. Na Kubě vystudoval vysokou školu zaměřenou na tělovýchovu a jeho titul mu
byl uznán i v ČR. Plat za tyto profese však neodpovídá jeho představám. I on si
přivydělává tanečními vystoupeními. Sandor žije se svojí manželkou (Češkou), se kterou
zatím nemají žádné děti. Úroveň češtiny je dostačující, ale má výrazně omezenou slovní
zásobu.
Další respondentkou je 51letá Barbara, která je v ČR již 16 let. Žije v Praze a
pracuje v kubánském podniku. Se svou prací je spokojená. Na Kubě dokončila střední
školu a jediné další vzdělání byl jazykový kurz, který absolvovala těsně po příjezdu do ČR.
Její čeština je na relativně dobré úrovni.
Poslední respondentkou je Yeni, které je 34 let a v Čechách žije 9 let. Yeni se
nedávno přestěhovala z Ústí nad Labem do Prahy a kvůli nouzovému stavu nemohla
nastoupit do nové práce a je tedy dočasně nezaměstnaná. Na Kubě studovala na vysoké
škole, kterou ale nedokončila. Její úroveň češtiny je dle mého názoru nejlepší ze všech
respondentů.
Všichni respondenti v ČR pobývají na základě pobytového oprávnění, z toho 5
respondentů má trvalý pobyt a 3 respondenti disponují českým občanstvím.

7.2 Zjištění – Důvody migrace
Pět z celkových osmi respondentů byli k opuštění Kuby motivování ekonomickým
faktorem. Doufali, že se jejich situace, zejména ta finanční a majetková, zlepší, už jim však
příliš nezáleželo na tom, zda to bude právě v ČR, nebo v jiné zemi. Pro ČR se rozhodli,
jelikož zde měli někoho známého, kdo jim po přistěhování pomohl. To podporuje i fakt, že
všichni z respondentů odpověděli, že před příjezdem neměli o ČR téměř žádné informace,
o které ani příliš nestáli. Dva z respondentů do ČR přijeli na základě vzájemné dohody
mezi Kubou a Československem za účelem posílení pracovní síly, zbývající respondent
přijel se svou matkou a na celou situaci neměl žádný vliv.
Téma peněz a jejich zisku bylo přítomno téměř ve všech rozhovorech. Respondenti
si velmi cení komfortu, který jim ČR nabízí a tohoto potenciálu chtějí plně využít. Na
oplátku přispívají svým podílem na trhu práce. Například respondent Sandor se v průběhu
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rozhovoru o finanční stránce zmínil několikrát a jasně se vyjádřil, že právě kvůli penězům
v ČR žije.
Sandor:
R: „Na Kubě život, atmosféra, lidi, všechno lepší. Tady pro mě lepší peníze.“
T: „Takže ten komfort je ten rozdíl?“
R: „Tady lepší komfort, na Kubě lepší život.“
Mailyn:
T: „Jak bys porovnala úroveň bydlení tady a na Kubě? Jako to, jak se ti tady žije a jak se ti
tady bydlí, oproti Kubě?“
R: „Samozřejmě že tu stranu ekonomický je to lepší, protože tady kde pracuješ, prostě
nějaký peníze dělám a můžu se prostě uživit sama. Jestli bydlela na Kubě, já nemohla
bydlit ani sama. Proto se neuživíš na to.“

7.3 Zjištění – Strukturální dimenze
Některé z údajů jako druh zaměstnání nebo vzdělání, které by bylo možné zařadit do
strukturální dimenze, jsou uvedeny v kapitole 7.1, nebudu je proto v této sekci znovu
uvádět.
Tři respondenti jsou momentálně bez práce, přičemž pan Vidal je v invalidním
důchodu, paní Yeni do nové práce nenastoupila z důvodu momentálního nouzového stavu
a paní Yaramiz pouze vypomáhá svému manželovi v jeho večerce a dle jejích slov jí
nezaměstnanost vůbec netrápí. Zaměstnání je pro respondenty důležité, jelikož chtějí
vydělávat peníze, které ale neslouží jen ke zvýšení jejich vlastního komfortu, ale také
k podpoře rodiny a známých na Kubě.
Co se týče bydlení, tak pět z osmi respondentů bydlí v pronajatém bytě, pan Juan
bydlí se svou manželkou Yaramiz ve vlastním domě a pan Sandor žije se svou manželkou
v domě jejích rodičů. Úroveň bydlení v ČR oproti Kubě se u všech jednoznačně zlepšila,
zarážející však pro mě byla oblast bydliště respondentů Juana, Yaramiz a Vidala,
nacházející se ve vyloučené lokalitě v Ústí nad Labem. Hned na první dojem na mě oblast
působila nebezpečně a špinavě, všude kolem se válely odpadky.
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Jak píši výše, ani jeden z respondentů před svým příjezdem o ČR neměl téměř
žádné informace, které aktivně nevyhledávali ani před příjezdem, ani po příjezdu. Potom,
co se v ČR usadili jim tyto informace byly zprostředkovány jejich okolím. Ani jeden
z respondentů tedy nevyužil ani webovou stránku, ani informační linku zřízenou MVČR.
Yaramiz:
T: „A když si sem přijela, když jsi přijela do Čech, tak jsi věděla něco o Čechách?“
R: „(Gestem naznačuje, že ne.)“
T: „Moc ne?“
Překladatelka: „Prosímtě, ta nevěděla ani co to Česká republika je.“
R: „(smích)“
T: „Nevěděla? Takže jsi jela úplně na slepo? Věřila jsi prostě, že to tady bude lepší?“
R: „No, protože tady já mám papíry a já jenom papíry potřebuju (smích). Ale potom mám
manžel tady.“

7.4 Zjištění – Kulturní dimenze
Až na paní Yaramiz mají všichni respondenti velmi slušnou úroveň češtiny, což přisuzuji
jejich dlouholetým pobytům (9 až 35 let v ČR) a shodují se na tom, že je nezbytné se český
jazyk naučit. Několikrát bylo zmíněno, že znalost češtiny významně ovlivňuje
samostatnost a nezávislost, zejména schopnost vyřídit si vše potřebné bez pomoci druhých.
Zároveň se však pan Andrés zmiňoval o Kubáncích žijících v Praze, kteří se jazyk
nenaučili, a kteří díky jejich pobytu v multikulturním městě, jakým Praha bezesporu je, ani
nemají snahu se česky naučit. Podíváme-li se na způsob jakým se respondenti česky
naučili, zjistíme, že úvodní jazykový kurz rozhodně nemá příliš velké zásluhy, daleko více
se respondenti naučili v práci, či mezi lidmi, v případě pana Andrése pak ve škole, který je
také jediným respondentem, který se v ČR výuky ve škole účastnil. Paní Mailyn zmínila
zajímavý názor, že by jazykový kurz byl přínosnější později, kdy už češtinu trochu
ovládají.
Všichni respondenti uvedli, že prvky kubánské kultury se snaží zachovávat ať už
v podobě dodržování způsobů jakým se na Kubě slaví svátky, nebo třeba vařením
tradičních kubánských jídel. České kultuře se respondenti částečně přizpůsobili (například
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slaví Vánoce stejně jako my), ale obecně se o naši kulturu příliš nezajímají. Ani dění v ČR
respondenti příliš nesledují, díky vlivu okolí však mají alespoň základní přehled.

Barbara:
R: „Jo, to určitě. Já vlastně nevařím skoro nic jinýho než kubánský jídlo. Mi to hodně
chybí. A tradice jako svátky trochu jo, ale taky trochu už jako Češi, třeba Vánoce a tak. Ale
my zas hodně slavíme Nový rok.“
Dál jsem se ptala, zda respondenti navštívili nějaký další kurz vyjímaje ten
jazykový, například integrační nebo informační. Ani jeden z respondentů takový kurz
neabsolvoval, z reakcí bylo patrné, že ani nevědí, že jsou takové kurzy k dispozici.

7.5 Zjištění – Interaktivní dimenze
Kubánci jsou velmi přátelští a otevření, a proto není divu, že žádný z nich se nebrání
interakci s Čechy. Ač většina přiznává, že se raději schází s dalšími Kubánci nebo
Latinoameričany, se kterými mohou komunikovat ve španělštině, s Čechy se setkávají na
denní bázi. Setkávají se s nimi jak v práci, tak ve svém volném čase. Všichni mají mezi
Čechy přátele a známé, čtyři respondenti dokonce svého aktuálního partnera. Je pro ně
tedy důležité se s Kubánci setkávat, ale nelze jednoznačně říct, že by se mezi nimi cítili
lépe.
Zajímalo mě, zda respondenti zažili nějaké nepříjemné okamžiky, které souvisely
s předsudky vůči jejich národnosti. Jediný respondent, Andrés, mluví o tom, že o
Kubáncích jako takových mají Češi předsudky, například, že jsou líní a nechtějí pracovat,
což může být problém při hledání práce. Zbytek má však jasno v tom, že nejde o jejich
národnost a kulturu, jako spíš o jejich barvu pleti nebo to, že jsou to cizinci a jsou zkrátka
odlišní. Někteří z Čechů na ně pohlíží jako na podřadné, v obchodech například pozorují,
že ostraha jim věnuje větší pozornost s očekáváním, že by mohli něco zcizit. Nejčastěji se
setkávali s nepříjemnými pohledy, slovními urážkami, nikdy však s agresivním chováním.
Je zajímavé, že všichni z respondentů uvedli, že si takové události neberou příliš osobně a
snaží se jimi neznepokojovat.
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Mailyn:
R: „…seš černá a přijedeš a oni neznaj to a oni si myslí, že seš špatná, já to vidím, kde jdu
někam prostě do krámu, tam a tak dál, jak ty lidi koukaj, furt myslí že budu krást, a tak
dál.“
Sandor:
T: „Měl jsi někdy problémy nějaký kvůli tomu, že jsi Kubánec?“
R: „Kvůli, že jsem Kubánec ne, kvůli tomu, že jsem černý jo.“
T: „Takže nemaj jako vyloženě problém s kubánskou kulturou, ale spíš s tou barvou
pleti?“
R: „Já si myslím, že Češi maj problém proti cizince spíš.“

7.6 Zjištění – Identifikační dimenze
Pouze Juan a Vidal, kteří u nás žijí nejdéle, se cítí být Čechy a Kuba už je pro ně víceméně
jen dovolenková destinace. Zbytek respondentů o sobě však hrdě mluví jako o Kubáncích,
kteří se sice přizpůsobili zdejšímu životu, ale ani za nic nechtějí být nazývání Čechy, jako
by to pro ně byla urážka. Totalitní systém se jeví jako hlavní důvod, kvůli kterému se
respondenti rozhodli svou zemi opustit a přiznávají, že pokud by nebrali v potaz
ekonomickou stránku, život na Kubě je lepší a jednodušší.
Vzhledem k dlouhodobému pobytu všech respondentů není překvapující, že
domovem nazývají Českou republiku, někteří však slovo domov používají i ve spojitosti
s Kubou. Stále cítí pouto k zemi, ve které se narodili, a ve které žije jejich rodina, přátelé a
známí, zároveň si však zařídili nový život v ČR, ze které zatím ani jeden z nich neplánuje
odejít.
S rodinou a přáteli jsou všichni v pravidelném kontaktu, který výrazně ulehčují
sociální sítě a nově zřízená wi-fi služba na Kubě. S výjimkou respondentky Yeni
navštěvují všichni respondenti Kubu pravidelně. S sebou vozí na Kubě nedostatkové zboží
a peníze.
Juan:
T: „Tak to jo. A jaký vidíte nějaký největší rozdíly mezi Kubou a Čechama? Co vám chybí
třeba?“
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R: „Tady mně nic nechybí.“
T: „Jste tady spokojenej?“
R: „Jo.“
T: „Už byste se nechtěl vrátit?“
R: „Ne. Na dovolenou jo.“
Yeni:
R: „Tak pozitiva na Kubě, pro mě jako, je to v uvozovkách jako doma, protože tam se
narodila, tam je skoro celá moje rodina, ale bohužel kvůli politika a ekonomika, nedá se
to, nic jako, protože za to máš peníze, ale nemáš co kupovat, protože tam není skoro vůbec
nic.“
Andrés:
R: „Asi ano, ale furt si chci udržet nějaký odstup, protože aby, chci si udržet nějaký kořeny
a nechci, aby byl ze mě stal Čech.“
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8 Zjištění v perspektivě současného poznání
Trendy, které jsem zjistila během rozhovorů víceméně odpovídají dříve zpracované
literatuře, kterou zmiňuji v kapitole 4. Mezi hlavní bariéry integrace patří jazyková
vybavenost, s čímž mí respondenti souhlasí. Nezaznamenala jsem však neochotu se česky
učit, všichni respondenti s jednou výjimkou se česky naučili tak, aby zvládli komunikovat
v každodenním životě. Dalším negativním faktorem ovlivňujícím proces integrace jsou dle
různých autorů (např. Bareš et al. 2013, Balgová 2013) předsudky a odmítavý přístup
majority. Respondenti se s takovým chováním setkávají, ale nelze říct, že by takovýto
přístup majority převažoval, naopak si mezi Čechy tvoří přátele. Zároveň z rozhovorů
vyplývá, že známky diskriminace jsou ve většině případů reakcí na odlišný vzhled, nikoliv
na odlišnou kulturu nebo mentalitu. Čím déle u nás respondenti žijí, tím méně jsou citliví
vůči těmto xenofobním projevům, což odpovídá závěrům průzkumu Schebelle et al.
[2015].
Bareš spolu s dalšími autory ve své publikaci uvádějí, že přistěhovalci o integraci
nemají zájem [Bareš et al. 2013], takovýto závěr je v mém případě pravdivý pouze
v identifikační dimenzi. Kubánci se do společnosti začlenit a vést plnohodnotný život
chtějí, avšak stále se identifikují jako Kubánci a sounáležitost s Čechy a ČR necítí, což
odpovídá zde dříve uváděným zjištěním Vamberské [2017].
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Závěr
Stěžejním cílem této bakalářské práce bylo popsat průběh integrace kubánských
přistěhovalců do české společnosti za předpokladu, že proces integrace se napříč různými
národnostmi liší. Z rozhovorů jsem zjistila, že hlavním cílem pro přistěhování bylo
zlepšení finanční stránky, a proto je logické, že převládající strategií bylo co nejdříve po
příjezdu získat zaměstnání. S tím většina respondentů neměla problém, a to hlavně díky
pomoci dalších Kubánců, kteří v ČR žijí déle a později také díky blízkým z řad Čechů. Dva
z respondentů do ČR přijeli jako pracovní síla na základě vzájemné dohody mezi
Československem a Kubou, a to ve větších skupinách. V nové zemi tak nebyli sami, ale
byli obklopeni dalšími Kubánci. To mohlo mít dvojí dopad, na jednu stranu může být
přínosné, že se s novou situací nepotýkali sami, ale naopak v tom byli společně, na druhou
stranu je možné, že to celý proces integrace zpomalil, například neměli takovou motivaci
se naučit česky, jelikož se svými kolegy mohli komunikovat ve španělštině. Dvě
respondentky do ČR přicestovali se svými manžely, zbytek respondentů přicestoval za
někým žijícím v ČR, koho již znal. Všichni tak měli na koho se obrátit a někoho, kdo jim
v začleňování se do nové země pomáhal.
Všichni respondenti se shodují na tom, že pro kvalitní život v jakékoliv zemi je
nutné se naučit místní jazyk. Neznalost češtiny v ČR představuje velkou překážku ve všech
oblastech života, a to zejména v městech mimo Prahu. Šance, že byste se v menším městě
třeba v obchodě domluvili anglicky nebo španělsky je téměř mizivá. Po příjezdu je možné
absolvovat jazykový kurz, respondenti ho však nehodnotí příliš kladně. Ze strany státu
respondenti nezaznamenali žádnou významnější pomoc, což odpovídá zjištěním v kapitole
5, kde v popisu vychází role státních institucí jako poměrně marginální. Česky se
respondenti naučili zejména v práci, ve škole nebo odposloucháváním na ulici, mezi přáteli
a podobně. Pouze u jedné respondentky jsem zjistila nedostatečnou úroveň znalosti jazyka,
což má za následek nesamostatnost a závislost na druhých. Ostatní respondenti jsou
schopní si vše zařídit sami, i přesto, že jejich čeština není perfektní.
Dalo by se říct, že Kubánci tvoří jakousi komunitu, nebydlí sice v jedné oblasti a
ani se nijak zvlášť neseparují od ostatních, pokud se však dva, do té doby neznámí,
Kubánci potkají, téměř automaticky se dají do řeči. Vzájemně si pomáhají a podporují se.
Udržují mezi sebou dlouhodobé vztahy, navštěvují se a tráví spolu volný čas. Rádi také
navazují nové vztahy s dalšími Latinoameričany, se kterými sdílí některé charakteristiky
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jako jazyk, temperament nebo zájmy, jako je hudba, tanec a další. Tito přátelé jim mnohdy
poskytují cenné rady, jak postupovat v různých situacích, například při formálních
záležitostech na úřadech. Neznamená to však, že by se stranili navazování vztahů s Čechy.
I ti pak pro ně představují významný zdroj podpory. Díky těmto neformálním vztahům
respondenti získávali informace o životě v ČR a také dál zlepšovali svou úroveň češtiny.
Všichni z respondentů se zdejšímu životu přizpůsobili, i když přiznávají, že začátky
byly obtížné. Vrátit se do rodné země je neláká, stále však zůstávají pyšní na svůj původ a
stále se identifikují jako Kubánci. Domnívám se, že do naší společnosti nemohou zcela
zapadnout už kvůli jejich fyzickým odlišnostem, podle kterých je na první pohled patrné,
že se jedná o přistěhovalce.
Další cílem bylo odhalit bariéry, které úspěšné integraci brání a diskutovat možná
řešení. Jasnou překážkou je, jak už bylo několikrát zmíněno, jazyková nevybavenost.
V současné situaci už pro respondenty odlišný jazyk nepředstavuje významný problém,
jinak tomu však bylo v začátcích jejich pobytu v ČR. Migrace do jiné země je spojená
s mnoha formálními povinnostmi, které se standardně vyřizují na různých úřadech.
Respondenti mluví o neochotě úředníků komunikovat v cizím jazyce, což jejich situaci
výrazně stěžuje a musí si zajistit překladatele. Jazyková nevybavenost představovala
překážku i v nalezení práce, často tak respondenti volili strategii výběrů zaměstnání, ve
kterém mohou využít své přednosti – např. znalost španělštiny. Další překážku představují
složité úřední procesy, které jsou pro nově přistěhovalé nesrozumitelné a nepřehledné.
Důležité informace o právech, podmínkách a náležitostech nejsou k dispozici ve
španělském jazyce, respondenti se tak spoléhali na informace, které získali od známých, ty
však mohou být zastaralé, či neúplné, což migranty opět staví do obtížné situace. Jedna
z respondentek také poukazuje na to, že některé formální úkony jsou zpoplatněny, a to pro
cizince vyšší částkou než pro Čechy. Jako překážku můžeme označit také předsudky a
diskriminaci ze strany majoritní společnosti. I když respondenti vypověděli, že si takové
projevy neberou k srdci a snaží se je spíše ignorovat, stále se jedná o nepříznivý faktor. Jak
mohou respondenti cítit sounáležitost ve společnosti, ve které je jim neustále připomínáno,
že jsou odlišní a podřadní. Myslím si, že to souvisí i se zastáváním podřadných prací. Teď
vycházím z postojů a názorů lidí, které jsem v průběhu let zaznamenala – v očích
některých jedinců by přistěhovalci měli být rádi za jakékoliv zaměstnání, nehledě na jejich
schopnosti či vzdělání, bereme-li v potaz, že už jsme byli tak solidární a přijali je do naší
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země. Poslední překážka, kterou bych ráda zmínila leží na straně samotných Kubánců.
Stejně jako u jazykové vybavenosti, tuto překážku už většina respondentů překonala,
potýkali se s ní spíše v začátcích. Využívání sítě dalších Kubánců může být sice pro
rychlejší zorientování přínosné, proces integrace to však zpomaluje. Nově přistěhovalí se
schází s dalšími Kubánci a nevytvářejí si nové vazby mezi Čechy. Nedostávají se k nim tak
nové informace, nepřicházejí do styku s jedinci s jinou mentalitou a pohledem na svět a
jejich pobyt je částečně zkreslený. Tato překážka je u Kubánců nejčastěji překonána, když
nastoupí do nového zaměstnání, či do školy a styk s Čechy je nevyhnutelný.
Co je nutné zlepšit, aby byl proces integrace efektivnější? Jedná se složitou otázku,
na kterou není jasná odpověď, i přesto se však pokusím navrhnout řešení, která by dle
mého názoru mohla pomoci. Za prvé se jedná o repetici jazykových kurzů v průběhu let,
které by byly pro migranty zdarma. Po delším pobytu už téměř všichni přistěhovalci
disponují základními jazykovými znalostmi a snáz porozumí novému výkladu. Mohla by
se tak zlepšit jejich slovní zásoba, gramatika i výslovnost. To by v důsledku mohlo vést ke
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a zajisté by to mělo pozitivní dopad i v dalších
oblastech života. Za druhé se jedná o lepší přístupnost a zprostředkování pro migranty
zásadních informací v jejich rodném jazyce, nelze totiž předpokládat, že znají jeden ze
světových jazyků. S tímto v současnosti pomáhají NNO, do jejich snah by však bylo nutné
investovat více prostředků ze státního rozpočtu. Bezproblémové soužití je v zájmu nás
všech. Za třetí se jedná o lepší informovanost majoritní společnosti, což by mohlo vést
k větší toleranci a snížení projevů diskriminace. Bohužel mě však nenapadá způsob, jakým
toho úspěšně dosáhnout. Posledním návrhem je pak cenová úprava poplatků, např. při
změně na identifikačních průkazech, tak aby odpovídala poplatkům, které se vztahují na
Čechy. Pro migranty se tak může jevit systém spravedlivější a mohou v něj vložit větší
důvěru.
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A. Vymezení výzkumného problému
Přistěhovalectví je v současné době jedním z nejskloňovanějších témat v mnoha
zemích Evropy a Česká republika není výjimkou. Migrace je jevem, který provází
lidskou existenci již od nepaměti. Mění se pouze její formy. [Uherek 2005] V České
republice čelíme setkávání se s od nás odlišnými lidmi ve větší míře od otevření hranic
v roce 1989. [Freidingerová et al. 2015] Odlišnosti kultur jsou nepopiratelné, a právě
integrační prvky slouží k tomu, aby mohlo dojít ke klidnému soužití zástupců více
kultur. [Uherek 2003] Ráda bych se zaměřila na specifickou skupinu přistěhovalců, a to
právě na Kubánce, jelikož jsem s nimi v osobním kontaktu, navíc jsem Kubu již
několikrát navštívila a tyto pobyty trávila převážně mimo turistické oblasti, což mi
umožnilo lépe poznat jejich kulturu. Již vypracované práce se zaměřují buď na
integraci cizinců obecně, anebo na jiné národnosti. Jak jsem již zmínila, jednotlivé
kultury se od sebe odlišují, tudíž je odlišný i průběh jejich integrace [Uherek 2003],
proto se domnívám, že bude přínosné toto téma popsat.
B. Cíle práce
Ve své práci se pokusím objasnit to, jakým způsobem probíhala, či stále probíhá
integrace kubánských přistěhovalců do české majoritní společnosti. Zaměřit se chci
zejména na bariéry, které snižují efektivitu integračních nástrojů, a to jak ze strany
státu a jeho obyvatel, tak ze strany samotných přistěhovalců. Ráda bych také popsala,
jak současný sociální systém napomáhá k integraci cizinců do majoritní společnosti a
v čem má ještě nedostatky.
C. Výzkumné otázky
Hlavní výzkumnou otázku v mé bakalářské práci představuje otázka „S jakými
překážkami se Kubánci potýkají při integraci do české majoritní společnosti?“
S tím souvisí další podotázky, které bude třeba vyjasnit, a to:
Jak napomáhá stát při integraci cizinců do české majoritní společnosti?
Jakým způsobem se Kubánci integrují do české majoritní společnosti?
Jaká je úspěšnost integrace Kubánců do české majoritní společnosti?
D. Základní teoretická východiska
Teorií, ze které budu vycházet je jedna ze základních konceptů, a to teorie
funkcionalismu, jejíž základy formuloval roku 1943 David Mitrany. Klade důraz na
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stále větší propojení světa, ve kterém bychom se měli soustředit na společné zájmy jak
aktérů vládních, tak těch stojících mimo vládu, a na jejich potřeby. [Drulák 2010]
Integrace představuje komplexní proces, který zahrnuje velké množství aktérů.
Svrchovanou roli hraje v tomto případě stát, jelikož například na celoevropské úrovni
platí jen obecný rámec integračních politik. [Trbola, Rákoczyová 2011] Klíčovým
dokumentem, který specifikuje strategie integrace cizinců, je Koncepce integrace
cizinců na území České republiky, která se zaměřuje na přistěhovalce ze třetích zemí,
legálně obývající území ČR. Nejdůležitějšími aspekty jsou dle Ministerstva vnitra ČR
znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a vzájemné
vztahy s majoritní společností. [MVČR 2017]
Opírat se budu zejména o literaturu, která obecně integraci cizinců v České republice
popisuje. Z nejpřínosnějších jsou díla Trboly a Rákoczyové, ze kterých především
budu vycházet ve své práci.
E. Předběžný výzkumný plán
Vycházet budu převážně z tuzemských zdrojů, jelikož integrační politika se
v jednotlivých státech liší. Nejprve se zaměřím na obecný rámec integrace, poté si
operacionalizuji, co přesně budu z integrace zkoumat. Dále se pokusím přiblížit
charakteristiky Kubánců v České republice a provedu kvalitativní rozhovory
s respondenty. Jelikož už některé kubánské přistěhovalce osobně znám, spoléhám na
to, že mě odkáží na další možné respondenty. Ráda bych uskutečnila zhruba 10-15
polostrukturovaných rozhovorů, které poté zanalyzuji a vyvedu závěry.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Scénář rozhovoru
Příloha č. 2: Informovaný souhlas s rozhovorem
Poznámka: Přepis rozhovorů je vzhledem k velikosti k dispozici u autorky na vyžádání.

Přílohy
Příloha č.1: Scénář rozhovoru
Návodné otázky k dotazování
Identifikace:
 Jaké je Vaše celé jméno?
 Kdy jste se narodil/a?
 Jaké máte momentálně občanství? (Má české občanství? Pokud ne, proč? Chce ho
získat? Pokud ano, kdy? Problémy? Chtěl/a dvojí občanství?)
 Jak dlouho nyní žijete v ČR? (Navštívil/a ČR již v minulosti? (Proč odjel/a, proč se
vrátil/a)
Strukturální dimenze sociální integrace:
 Práce
o Pracujete v současné době?
o O jakou práci se jedná?
o Na jaké pozici pracujete?
o Jste s prací spokojený/á?
o Jaká je Vaše pracovní historie v České republice?
o Jak jste získal/a Vaše první zaměstnání? Pomáhal Vám někdo?
o Pomohly Vám nějaké předchozí zkušenosti, které jste získal/a na Kubě?
 Bydlení
o Kde bydlíte? S kým sdílíte domácnost?
o Máte vlastní bydlení nebo bydlíte v pronájmu/družstvu?
o Zdá se Vám úroveň bydlení lepší nebo horší než na Kubě?
 Vzdělání
o Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Absolvoval/a jste nějakou část
vzdělání zde v ČR? (Jakou? Kde? Bylo to náročné?)
o Plánujete se v ČR nadále vzdělávat?
 Získávání informací
o Kde jste předtím, než jste do ČR přijel/a získal/a informace o pobytu/životě
v ČR?
o Jak jste získával/a informace po příjezdu do ČR? (brožury, instituce, známí,
rodina, internet…)
o Bylo získávání takových informací lehké nebo těžké?
Kulturní dimenze sociální integrace:
 Jazyk
o Zjištění úrovně jazyka (vyplyne z rozhovoru)
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o Učíte se česky? Proč? Jak?
o Myslíte si, že je nutné učit se česky?
o Mluvíte nějakým dalším jazykem? (Pokud ano, je to zde v ČR přínosné?)
Vlastní kultura
o Zachováváte si prvky Vaší kultury? Jaké? Jak se to projevuje?
o Jsou Češi k Vaší kultuře tolerantní? Setkal/a jste se někdy s nějakými
problémy?
o Myslíte si, že se začleňujete do české kultury? Jakým způsobem?
o Jste členem nějakého sdružení/klubu, zaměřeného na Vaši kulturu?
Integrace
o Absolvoval/a jste nějaký integrační kurz? Jaký? Proč/Proč ne?
o Absolvoval/a jste nějaký informační kurz? Jaký Proč/Proč ne?
o Zajímáte se o dění v ČR?
o Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?

Interaktivní dimenze sociální integrace:
 Vztahy
o Přicházíte často do kontaktu s majoritní společností? Tzn. S Čechy?
o Máte mezi Čechy přátele? Rodinu? Partnera?
o Scházíte se s jinými Kubánci?
o Scházíte se raději s Čechy nebo s cizinci?
o Cítíte se lépe mezi Čechy nebo mezi cizinci?
 Je pro Vás důležité setkávat se s dalšími Kubánci?
 Proč?
o Jste součástí nějaké české organizace? Klubu?
 Předsudky
o Zažil/a jste někdy nějaký nepříjemný zážitek, který byl způsoben Vaší
odlišnou národností?
o Mají Češi vůči Vaší kultuře předsudky?
Identifikační dimenze sociální integrace:
 Cítíte se být spíše Čechem/Češkou nebo Kubáncem/Kubánkou?
 Kde byste řekl/a, že je Váš domov?
 Udržujete kontakt s rodinou/známými na Kubě? (Navštěvuje je? Finančně je
podporuje?)
Obecné informace:
 Rodinný status
o Jste ženatý/vdaná?
o Odkud pochází partner/ka?
o Žije s Vámi partner/ka v ČR?
o Máte děti?
o Žijí s Vámi v ČR?
 Délka pobytu v ČR?
o Jak dlouho nyní žijete v ČR?
o Plánujete v ČR zůstat na trvalo?
o Chtěli byste, aby v ČR žili v budoucnu i Vaše děti? (Pokud děti mají/chtějí)
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Kontext příjezdu do ČR?
o Přijel/a jste do ČR za někým kdo zde žije? Pomáhal Vám při příjezdu?
o Přijel/a jste do ČR sám/anebo s někým dalším? (Musel/a se postarat jen o
sebe nebo i o další lidi?)

Příloha č.2: Informovaný souhlas s rozhovorem
Výzkum „Sociální integrace Kubánců do české společnosti“: Informovaný souhlas
Rozhovor je anonymní, což znamená, že nikde nebude uvedeno mé jméno. Moje účast na
rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu odmítnout odpovědět na
otázky, na které nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor kdykoli ukončit. Jsem si
vědoma toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy.
Přepis rozhovoru bude důvěrný a v bakalářské práci „Specifika integrace Kubánců do
české společnosti“, ani v případných dalších výstupech z tohoto výzkumu, nebudou
uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě identifikovat.
Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.

ano

ne

Přeji si být informována o výsledcích výzkumu.

ano

ne

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Po skončení rozhovoru jsem se rozhodla, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu
použity následující pasáže: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................
.........................................................................
Zároveň jsem si vědoma toho, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát
využití některých pasáží formou přímé citace, mohu se obrátit na tazatelku (Libuše
Reichelová), která se zavazuje mé přání
respektovat.

ano
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ne

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dnes jsem poskytl/a rozhovor Libuši Reichelové, studentce oboru Sociologie a sociální
politika na FSV UK v rámci výzkumu pro její bakalářskou práci.
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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