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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá pohledem většinové společnosti na populaci 

cizinců na území České republiky. V posledních letech se jedná o horečně diskutované téma, 

kterému je z hlediska kvantitativního výzkumu věnován velký prostor, ale z hlediska 

výzkumu kvalitativního, s přihlédnutím k počtu publikací a výzkumů, nikoliv. Cílem práce je 

zjistit, jak jednotlivci patřící k většinové populaci vnímají cizince především s ohledem na 

dílčí témata, kterými jsou aktérská definice cizince, předsudky a stereotypy vůči cizincům, 

zájem o tuto problematiku, postoje k cizincům z různých zemí či oblastí a zkušenosti s 

cizinci. Tyto názory a postoje byly získány skrze kvalitativní metodologii, konkrétně pomocí 

semi-strukturovaných rozhovorů. Výzkumu se zúčastnili informanti napříč základními 

demografickými indikátory (pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště). Výsledky práce 

není možné vzhledem ke kvalitativnímu charakteru výzkumu přímočaře generalizovat na 

celou většinovou populaci. Nicméně poskytují komplexní vhled do strukturace 

a podmíněnosti postojů k cizincům. 
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Abstract  

The submitted diploma thesis deals with the view of the majority society on the 

population of foreigners in the Czech Republic. In recent years, this is a frantically discussed 

topic, which is given a lot of space in terms of quantity, but not in terms of quality, taking into 

account the number of publications and research. The aim of the thesis is to find out how 

individuals belonging to the majority population perceive foreigners mainly with regard to 

partial topics, which are the actor's definition of foreigners, prejudices and stereotypes against 

foreigners, interest in this issue, attitudes towards foreigners from different countries or areas 

and experiences with foreigners. These views and attitudes were obtained through qualitative 

methodology, specifically through semi-structured interviews. The research involved 

informants across basic demographic indicators (gender, age, education, size of place of 

residence). Due to the qualitative nature of the research, it is not possible to generalize the 

results of the work directly to the entire majority population. However, they provide 

a comprehensive insight into the structure and conditionality of attitudes towards foreigners. 
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Úvod  

Předkládaná diplomová práce se primárně zabývá jedním stěžejním tématem, a tím je 

pohled většinové společnosti na cizince v ČR. Jedná se o velmi aktuální téma s ohledem na 

společenské události posledních let. Diskuse se odehrává jak mezi veřejností, tak i na poli 

politiky, ekonomie nebo kultury. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak většinová společnost 

pohlíží na cizince především s důrazem na konkrétní dílčí témata, kterými jsou aktérská 

definice cizince, předsudky a stereotypy vůči cizincům, vlastní zájem o tuto problematiku, 

postoje k cizincům z různých zemí či oblastí, postoje ke studiu cizinců v ČR a zkušenosti 

s cizinci. Je žádoucí podotknout, že tato tematika je velice obsáhlá, a tedy formát diplomové 

práce nedává dostatečný prostor pro úplné probádání všech oblastí v jejich komplexnosti. 

Proto se zde omezuji pouze na několik aspektů, které považuji za stěžejní či zajímavé a věnuji 

se jim. 

Na téma nahlížím perspektivou kvalitativní metodologie, díky čemuž mohu zkoumat 

daný problém více do hloubky a lépe jej popsat, ovšem na úkor reprezentativního popsání 

postojů celé populace. Jednou z mnoha výhod kvalitativního výzkumu je i to, že je možné 

průběžně přizpůsobovat výzkum danému problému (tzv. induktivní přístup). Tématu percepce 

cizinců většinovou společností se věnuje poměrně velká pozornost v rámci kvantitativních 

výzkumů, ovšem v oblasti kvalitativních výzkumů je toto téma, alespoň dle počtu publikací 

v odborných časopisech, do jisté míry přehlíženo.  

Je třeba si uvědomit, že zaujímání určitých postojů patří k základu lidské podstaty. 

Definice postojů se různí, ovšem obecně jsou to naučené a relativně konzistentní reakce na 

vnější podněty, které mohou vyvolat negativní nebo pozitivní odezvu. Ovlivňují totiž do 

značné míry (podvědomě i vědomě) naše chování a jsou prostředkem pro vyjádření osobního 

názoru [Hayes 1998: 95, 97]. Ten může být ovlivněn osobní nebo zprostředkovanou 

zkušeností, převažujícím postojem veřejnosti, či mediálním obrazem. 

Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí; v první teoretické části 

představuji hlavní východiska pro zpracování empirické části. Zaměřuji se zde tedy na 

definici několika základních pojmů jako je cizinec, migrace, globalizace a postoj. Dále zde 

uvádím stručný přehled legislativních nařízení a norem, které se týkají pobývání cizinců na 

území ČR a migrace obecně. V této souvislosti uvádím konkrétní statistické údaje, které se 

váží k jednotlivým tématům (zaměstnanost, vzdělávání, pobyt na území ČR, kriminalita). 
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Poslední podkapitolou teoretické části je představení několika výzkumů, které souvisejí 

s percepcí cizinců (jde jak o kvantitativní, tak o kvalitativní výzkumy).  

Pomyslným přechodem mezi teoretickou a empirickou částí je kapitola zabývající se 

zvolenou metodologií pro získání dat. Zde nejprve blíže představuji cíle práce, následně 

uvádím konkrétní znění výzkumných otázek, a poté se věnuji detailnějšímu popisu 

metodologických východisek, které ovlivňují celý průběh výzkumu. Blíže popisuji náležitosti 

kvalitativního výzkumu obecně, ale i zvoleného nástroje semi-strukturovaného rozhovoru. 

Součástí kapitoly je i popis postupu výběru možných účastníků výzkumu a popis způsobu 

analýzy vzniklých rozhovorů. Kapitolu uzavírá soupis etických zásad pro výzkum, zpracování 

výsledků, ale i působení samotného výzkumníka. 

Diplomovou práci uzavírá empirická část, která prezentuje výsledky výzkumu, tedy 

odpovědi na konkrétní výzkumné otázky. Nejprve popisuji získanou populaci dotazovaných 

s ohledem na základní socio-demografické charakteristiky, a poté přecházím k zodpovězení 

stanovených výzkumných otázek. Snažím se o jejich zodpovězení především s ohledem na 

souvislosti s ostatními otázkami nebo se socio-demografickými charakteristikami. Tyto 

odpovědi hojně doplňuji o doslovné citace výpovědí dotazovaných. V závěru je shrnutí, kde 

se snažím vyzdvihnout ty nejdůležitější výsledky a závěry. Celá práce je uzavřena závěrem 

a kritickou diskusí vlastních postupů. 

Tématu cizinců jsem se z „opačného“ úhlu pohledu věnovala již v rámci své bakalářské 

práce na Univerzitě Hradec Králové. Primárně jsem se zabývala tím, jaké vztahy navazují 

zahraniční studenti, kteří se rozhodli vystudovat vysokou školu v ČR. Mimo jiná dílčí témata 

jsem se jich dotazovala, zda cíleně navazují vztahy i s většinovou populací (tedy s českými 

studenty a jinými osobami v jejich okolí). Z jejich výpovědí a vyplněných deníků vyplynulo, 

že s většinovou populací udržují nejčastěji účelové vztahy praktické povahy a pouze malý 

zlomek sledovaných vztahů byl přátelské nebo partnerské povahy [Novotná 2016]. 

Inspirací mi byla nejen má bakalářská práce z roku 2016, ale i kniha z roku 2017 

Inventura předsudků, jejímiž autory jsou Tomáš Čížek, Michaela Šmídová a Martin Vávra. 

Publikace se věnuje předsudkům vůči konkrétním skupinám obyvatelstva, ale jedna z kapitol 

je věnována i postojům vůči cizincům. Zároveň obsahuje i velmi zdařilý teoretický výklad 

základních pojmů a přístupů pojících se k výzkumu postojů [Čížek, Šmídová, Vávra 2017]. 
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1 Teoreticko-konceptuální aparát 

Z hlediska teoretické ucelenosti a jasně vymezeného pojmosloví předkládané diplomové 

práce je naprosto nezbytné v prvé řadě definovat některé základní pojmy. Tato kapitola slouží 

z části jako výčet pojmů a jejich definic, aby došlo k sjednocení jejich chápání a předejití 

možnému nedorozumění. Jedná se především o pojmy cizinec, migrace, globalizace a postoj 

(stereotyp a předsudek). V kontextu s definovanými pojmy uvádím některé související teorie 

nebo konkrétní výzkumné přístupy. Dále se v této kapitole zabývám legislativním rámcem 

imigrace a konkrétními statistickými údaji v jednotlivých tématech (státní občanství, 

zaměstnanost atd.). Poslední část této kapitoly se věnuje z mého pohledu zajímavým 

výzkumům, které se věnují postojům většinové společnosti vůči cizincům, a to jak 

z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska. 

1.1 Cizinec 

Pro účely této diplomové práce je naprosto esenciální definovat, jaký význam 

shledáváme pod pojmem cizinec. Každodenní realita s sebou přináší hned několik odlišných 

přístupů k chápání osoby cizince. Prvně je nutné zmínit, že z legislativního pohledu je cizinec 

velice jasně a poměrně striktně definován. Ovšem legislativní prisma se ne vždy shoduje 

s pohledem sociologickým, případně s veřejným míněním. Společenskovědní hledisko 

s sebou přináší mnohem pestřejší a zajímavější možnosti vymezení problematiky. 

V následujících dvou podkapitolách se zaměřím na osvětlení těchto dvou prismat. Naopak 

třetí podkapitola se zaobírá tím, jaké prisma jsem zvolila při zpracovávání této diplomové 

práce, a především při zpracování výzkumné části. 

1.1.1 Prisma legislativní 

Česká republika je ze své podstaty stát založený na úctě k právu. Legislativa a jiné 

závazné normy upravují veskrze všechny aspekty každodenního života osob nacházejících se 

v daný čas na českém území bez ohledu na občanství. Nicméně samotné občanství je 

v byrokratickém světě jednou ze základních charakteristik každého člověka, ale ne vždy se 

státní příslušnost shoduje se zemí pobytu.  

V Zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů je jasně vymezeno, kdo je považován za cizince a jaká má práva 

a povinnosti vůči své hostitelské zemi. Cizinec je tedy definován jako „fyzická osoba, která 

není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie“ [§ 1 Zákon 
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326/1999 Sb.]. Jinými slovy jsou cizincem všichni, kteří nedisponují státním občanstvím 

České republiky; tedy i obyvatelé členských států Evropské unie (občané EU), ale i ti, kteří 

nemají občanství žádné. Cizincem v České republice buď někdo je, nebo naopak není, 

neexistuje žádná prostřední možnost „ani ano, ani ne“. 

Výše zmíněný zákon (ale i několik dalších) upravuje konkrétní situace, které se přímo 

dotýkají samotných cizinců, pokud přebývají na českém území. Jaké pro cizince existují 

možnosti pobytu, jaké jsou jeho podmínky, jaké povinnosti z toho vyplývají, a další 

související záležitosti jsou uvedeny v kapitole, která se této problematice věnuje do větší 

podrobnosti.  

1.1.2 Prisma sociologické 

Legislativní prisma dává naší společnosti striktní rámec, ale mezilidské vztahy a obecně 

veřejné mínění se orientují poněkud odlišně. Lidé se totiž apriorně neorientují dle statusu na 

občanském průkazu či pasu, ale reflektují především dle vlastního vnímání s odkazem na 

předchozí zkušenosti. Lze generalizovat, že v otázce lidských smyslů se jedná především 

o zrak a sluch. Zrakem reflektujeme rozdílný vzhled druhého člověka (barva pleti, tvar očí, 

celkové rysy obličeje aj.) a sluchem vnímáme, zda osoba ovládá český jazyk a případně 

s jakým akcentem. Ovšem na druhé straně je vnímání populace cizinců podmíněno 

předchozími zážitky, které mohou vyplývat z vlastní nebo zprostředkované zkušenosti. Na 

základě těchto zkušeností vzniká v člověku vzorec, kterým dochází k obecnému apriornímu 

přenosu některých vlastností na cizince. Tyto vlastnosti nemusí být pouze negativní, jak by se 

mohlo zdát, často mají i pozitivní konotaci. Pozorovatelům tyto vzorce a generalizace 

pomáhají zjednodušit realitu a usnadnit její vnímání. 

Považuji za naprosto zásadní zde uvést, že není možné slučovat nebo zaměňovat 

společenskovědní a legislativní prisma. V dnešním značně globalizovaném a otevřeném světě 

již nelze stavět jasně hranice tam, kde si své místo našla pluralita. Mnozí mohou svým 

vzhledem působit jako cizinci, ovšem z administrativního hlediska jsou občany ČR. Možných 

příkladů, kdy je takováto generalizace naprosto mylná, lze najít spoustu. 

Nicméně české sociální vědy nereflektují konkrétní pojem cizinec dostatečně. Tento 

fakt je patrný především proto, že Velký sociologický slovník [1996]. toto heslo neobsahuje 

vůbec a Antropologický slovník [2009]. pouze odkazuje na zákonnou definici. Realita 

každodenního života se ne vždy ztotožňuje s legislativním prismatem, proto je nutné 
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pozastavit se u společenskovědního vymezení a definovat si jej. Ovšem v tomto případě je na 

místě vypomoci si jinými koncepty. 

Cizince je možné chápat jako protistojnou kategorii ke skupině my. Takovéto odlišování 

vůči libovolné skupině může pramenit z nekonečného souboru proměnných; ideologické nebo 

politické přesvědčení, náboženské vyznání, státní příslušnost, socio-ekonomický status, 

pohlaví, věk, vzhled a další. V takovém případě dochází k jasnému vymezení my versus oni. 

Jedná se totiž o jednu ze základních podstat lidského jedince. Máme sklon k vymezování se 

vůči ostatním, kteří vykazují odlišný nebo neznámý znak. Tedy shlukujeme se dle svých 

zájmů, hodnot a potřeb, a naopak mezi sebe navzájem klademe někdy nepropustnou hráz. 

Díky této sebeidentifikaci a ohraničování vznikají kupříkladu lidové kroje, různé subkultury, 

ale i geopolitické hranice nebo mezinárodní aliance. 

Jako základní znak společenství považuje Zygmunt Bauman především shodu nebo 

alespoň ochotu a schopnost shodnout se. Tato sounáležitost jednoho společenství v sobě nese 

na jedné straně jednotu, která se vymezuje vůči těm, jež nejsou součástí této shody; tedy „my“ 

versus „oni“. Faktory rozdělující jsou upozaděny (krátkodobě nebo dlouhodobě). Nejčastěji se 

odvolává ke vzájemnému a zděděnému spojení „společné krve“, které s sebou přináší odkaz 

na společnou minulost a budoucnost [Bauman 2010: 59-60]. 

Bedřich Loewenstein ve své stati My a ti druzí uvádí, že „kritéria při utváření skupin 

(a při vylučování těch, kdo prý do nich nepatří) jsou proměnlivá, že hranice přítel/nepřítel je 

namnoze libovolná, ne-li manipulovaná, stejně jako historické a ideologické záminky, které 

nám dovolují se vzájemně nenávidět a zabíjet“ [Loewenstein 1995: 188].  

Vymezování se vůči určité skupině obyvatelstva nebo konkrétní osobě s sebou ruku 

v ruce přináší nerovnost. Francouzský filozof Jean-Jacques Rousseau rozlišoval ve svém 

Pojednání o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi dvojí nerovnost. V prvé řadě se jedná 

o nerovnost vrozenou nebo získanou přirozeným vývojem (zdraví, věk, síla, vlastnosti těla 

a ducha). Druhou nerovnost popisuje jako mravní nebo politickou, a ta závisí primárně na 

úmluvě mezi lidmi podložené jejich souhlasem [Rousseau 1989: 83].  

O samotném původu nerovnosti můžeme jen spekulovat, nicméně Rousseau datuje 

vznik „společenské“ nerovnosti do doby vzniku soukromého vlastnictví. „Onen člověk, který 

si obsadil jistý kus pozemku, prohlásil: Tohle je mé! a našel dost prostoduchých lidí, kteří mu 

to uvěřili, byl skutečným zakladatelem občanské společnosti.“ [Rousseau 1989: 115] Tento 
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moment ohraničení a přivlastnění si určitého kusu půdy jedním člověkem a uznání jeho 

vlastnictví ostatními lidmi považuje Rousseau za počátek oné mravní nebo chceme-li 

společenské nerovnosti. Do té doby neexistovalo nic jiného než společné vlastnictví.  

O ohraničování mluví i Loewenstein v již výše zmiňované stati My a ti druzí. Zde 

hovoří o přirozené nutnosti vymezování se pomocí hranic. „Nedefinujeme stále pomocí plotů, 

tj. tak, že si zajistíme odstup od těch, kdo k nám nepatří: podezřelých, nenašinců s cizím 

akcentem a nejistým původem? Není (…) hranice základní antropologickou kategorií, která 

teprve umožňuje orientaci a jednání, ‚čitelnost‘ světa, nereflektovanou jistotu v jednání? 

Můžeme pokládat dům za původní formu rozlišování vnitřku a vnějšku, důvěrně známého, 

cizího, mého a tvého.“ [Loewenstein 1995: 189] 

V období známém jako národní obrození (19. století) museli Češi svou identitu vědomě 

vymezovat vůči Němcům, se kterými sdíleli v rámci říše Rakouska-Uherska geografický, 

politický a ekonomický prostor. Vrcholem těchto snah bylo v roce 1918 utvoření 

nástupnického státu Československé republiky. I přes mnohonárodnostní povahu se mnozí 

Češi plně identifikovali s tímto nově vzniklým státním útvarem. Oproti tomu mnozí Slováci 

vnímali změnu jen v otázce, komu jsou podřízení (dříve Budapešť, nyní Praha). Tato 

nespokojenost vygradovala v roce 1993, kdy vzniklo nové politické uspořádání, tedy Česká 

a Slovenská republika [Holý 2010: 13-14].  

Otázkou zůstává, dle jakého klíče je možné někoho považovat za příslušníka skupiny 

my a koho naopak za reprezentanta skupiny oni. Nabízí se mnoho rozličných přístupů 

a charakterizací na různých úrovních. Některé možné jsem uvedla výše, ale existuje 

nepřeberné množství dalších kategorií, dle kterých můžeme definovat skupinu my nebo oni. 

Mohou mít svůj základ v zájmových činnostech (fanoušci fotbalového týmu A nebo B) nebo 

ve studiu specifického oboru, fakulty nebo univerzity. Další možností může být vymezení se 

vůči obyvatelům jiných států nebo kontinentů. Případně mohou jednotlivci cizince odlišovat 

dle své vlastní specifické zkušenosti. Giddens uvádí dvě možnosti rozlišení na globální 

úrovni; jedním je rasa a druhým je etnicita (uvádím pro příklad).  

Rasa je jedním z nejsložitějších a nejkontroverznějších konceptů ve vědě obecně. Svůj 

základ má především v biologii, nicméně svou cestu si v dřívějších dobách našel i do věd 

společenských. Dnes se jedná spíše o relikt z dob minulých. Odpůrci tvrdí, že v dnešní 

pluralitní společnosti není možné provádět takto striktní diferenciaci na několik ras. Naopak 

přívrženci tohoto konceptu se snaží teoreticky definovat, kolik různých ras na světě existuje – 
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někteří uvádí 4, jiní kupříkladu 36. Joseph Arthur de Gobineau, kterému se též někdy přezdívá 

otec moderního rasismu, navrhl, aby lidstvo bylo členěno na tři rasy: bělošské (árijské), žluté 

(mongoloidní) a černé (negroidní). Těmto rasovým typům přisuzuje i konkrétní vlastnosti, ale 

ve značné míře adoruje bělošskou rasu, která je dle něho velice inteligentní, morální 

a disponuje silnou vůlí. Tento přístup se stal zároveň inspirací pro ideologii nacistického 

Německa Adolfa Hitlera, ale i pro uskupení Ku-klux-klan v prostředí Severní Ameriky 

[Giddens 2013: 580-581]. 

Etnicita je čistě sociální konstrukt, který se váže ke kulturním zvyklostem a postojům 

skupiny lidí. Jako kulturní odlišnost je možné jmenovat rozdílný jazyk nebo náboženství, 

obecně životní styl, normy, hodnoty, přesvědčení nebo společnou historii. Těmto rozdílům se 

učíme v rámci socializace a v průběhu věků nezůstávají neměnné. Pro některé skupiny je 

příznačné zohlednění etnické příslušnosti a následné vyloučení nebo stranění se těch, kteří 

sem nespadají. Vznikají tak ostré hranice mezi kategoriemi my a oni. Etnicita představuje pro 

některé jedince z různých důvodů ústřední charakteristiku jejich identity [Giddens 2013: 582-

584]. 

1.1.3 Prisma individuální 

Z předcházejících dvou podkapitol vyplývá, že existuje několik možných způsobů, jak 

můžeme pro nás cizince definovat. Každý jednotlivec má své vlastní a naprosto unikátní 

pojetí, a tedy je nutné nejprve akcentovat, jaký konkrétní význam přisuzuje termínu cizinec on 

sám. Toto vnímání je utvářeno jednak osobní zkušeností, ale i sdílenými postoji a hodnotami 

ve společnosti, nebo mediálním obrazem a stereotypy. Proto jedna z prvních otázek mých 

rozhovorů směřuje na vyslovení vlastní charakteristiky toho, kdo je pro dotázané cizinec. 

Díky tomu nebude dotazovaným podsouvána obecná apriorně stanovená definice, se kterou 

by se eventuálně nemuseli být schopni identifikovat, ale bude se jednat o jejich vlastní 

internalizované vnímání.  

Je tedy nutné definovat, jakého významu nabývá tento termín v rámci celé diplomové 

práce. V teoretické části význam pojmu cizinec vždy reflektuje daný výsek reality, kterému je 

věnována pozornost v rámci té které kapitoly. Jinými slovy v kapitole, která se zabývá 

legislativou, je cizinec ten, kdo nemá české státní občanství. Naopak v empirické části není 

možné stanovit jasné a univerzální vymezení, jelikož každý dotazovaný vnímá daný pojem 

odlišně. Je nutné přihlédnout k mnohotvárnosti významu, který mu přisuzují dotazovaní 

v tomto výzkumu. Tedy v té části práce, kde se věnuji zpracování výsledků, bude pojem 
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cizinec reprezentovat významy, které pojmu cizinec přisoudili samotní dotazovaní pro tento 

výzkum (jejich sumu).  

1.2 Migrace 

Pojem migrace znamená „prostorové přemisťování osob přes libovolné hranice 

(zpravidla administrativní), spojené se změnou místa bydliště na dobu kratší či delší, případně 

natrvalo“ [Velký sociologický slovník 1996: 627]. Laickým pohledem se může zdát, že 

migrace je fenomén, který je s člověkem spjat až s nástupem globalizace, ale není tomu tak. 

Migrace je jev tak starý, jako lidstvo samo [Henig 2007: 35].  

Migraci je možné zkoumat prismatem mnoha vědních disciplín (sociologie, ekonomie, 

psychologie, politologie, demografie, etnologie aj.) a díky tomu máme možnost zachytit tuto 

problematiku komplexně v její mnohotvárnosti. Ke studiu samotné migrace je možné 

přistoupit buď z mikro-pohledu, kdy se v centru zájmu nachází především jednotlivci, rodiny 

či domácnosti, nebo makro-pohledu, který zdůrazňuje ekonomické, sociální a politické 

okolnosti a dopady tohoto jevu. Oba způsoby studia migrace se navzájem doplňují 

a vysvětlují navzájem [Drbohlav, Uherek 2007: 126-127].  

Do otázky migrace na území ČR vstupují především legislativní nařízení a další normy 

(tedy politické a administrativní autority), ale i mnohé nestátní neziskové organizace, 

zaměstnavatelé, vzdělávací a zdravotnické organizace, církve a další. Zároveň počet cizinců 

od vstupu ČR do Evropské unie stále roste, proto se zvyšuje odborný i laický zájem 

o problematiku [Günter 2007: 42]. 

Historicky (do začátku 19. století) bylo území dnešního Česka spíše imigrační oblastí. 

Největší vlny kolonistů datujeme do 13. a 16. století, ty menší jsou spojeny s válečnými střety 

(husitské války, třicetiletá válka). V druhé polovině 19. století docházelo spíše k migračnímu 

odlivu obyvatelstva (lidé se stěhovali do Vídně, nebo za průmyslem do západní Evropy, či za 

oceán do Severní Ameriky, případně na východ do Ruska). Vznik samostatného 

Československého státu s sebou přinesl mimo jiné i vlnu navrátilců, zejména z USA 

a Rakouska. V průběhu 30. let minulého století docházelo k zpřísnění imigrační legislativy 

a k přijetí restriktivních opatření vůči imigrantům. Po skončení druhé světové války došlo 

k masivním přesunům, které přispěly k celkové homogenizaci národnostního složení 

obyvatelstva. Nejprve došlo k odsunu Němců z pohraničí Českých zemí, následně bylo toto 

území znovu osidlováno reemigranty i domácí populací. V době socialistického 
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Československa byly patrné především nelegální emigrační tendence (nejvýraznější po 

událostech v letech 1948 a 1968), dále se pak Československo izolovalo od států západního 

světa a omezené kontakty panovaly i s východními státy. V 70. letech byla pro socialistické 

státy typická pracovní migrace ze spřátelených zemí (především Polsko, Vietnam, Kuba, 

Angola, Mongolsko, Severní Korea, Jugoslávie, Maďarsko).  [Drbohlav 2010: 18-27]. 

Změna v otázce imigrace na území Česka nastala se samotným počátkem 90. let 

minulého století, kdy se otevřely státní hranice, a také po podepsání Ženevské konvence OSN. 

Česká republika se tak začala potýkat s reálnými důsledky migrace jak na celostátní úrovni, 

tak i na úrovni jednotlivců a mezilidských vztahů. V této době má země liberální přístup 

k imigraci a povolením k pobytu. Změna nastala v roce 1999, kdy vešel v platnost Zákon 

o pobytu cizinců, a povaha imigrační politiky ČR nabrala jiný kurs. Proces povolení k pobytu 

byl značně administrativně zatížen a tím i prodloužen. Ovšem po vstupu do Evropské unie 

(2004) a schengenského prostoru (2007) ztratila Česká republika výsadní právo rozhodovat 

o záležitostech týkajících se přímo jí a jejich obyvatel. Musí se podřídit mezinárodně 

závazným dokumentům a nařízením [Günter 2007: 42-43]. 

Imigranti proudící do ČR by se dali charakterizovat buď jako pracovní migranti 

(většinou původem z Ukrajiny a ostatních zemí bývalého Sovětského svazu, Vietnamu nebo 

ze zemí Balkánského poloostrova), nebo žadatelé o azyl (původem ze Sovětského svazu, 

celkově Afriky, Středního východu a Balkánského poloostrova), či nelegální migranti (ti ČR 

využívají především jako tranzitní zemi). Ovšem se začátkem nového století se ČR začala 

stávat i cílovou destinací vzhledem k jejímu stoupajícímu statusu a úrovni [Günter 2007: 43]. 

1.3 Globalizace 

„Prostor přestal být překážkou.“ [Bauman 1999: 95]. 

Globalizace je v posledních letech ve společenských vědách jedno z nejaktuálnějších 

a nejkontroverznějších témat. Tento proces je především výsledkem vědeckého a technického 

pokroku posledních několika desetiletí. Důsledkem je, že prostor již není rozhodujícím 

aspektem při utváření sociální reality. Jedná se o složitý proces celosvětové ekonomické, 

politické, sociální a kulturní integrace, který se projevuje narůstající vzájemnou závislostí 

různých národů, států a etnických skupin. Je tedy mylné domnívat se, že globalizace je pouze 

ekonomickým jevem [Antropologický slovník 2009: 1333; Giddens 2013: 126]. 
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Svět se stále více stává jedním, a tedy jedinci, skupiny a národy jsou na sobě vzájemně 

závislí. Globalizace protkává velmi dlouhé období našich dějin, v posledních několika 

desetiletích se ovšem její tempo a intenzita rapidně zvýšily. Neodmyslitelný vliv na 

globalizaci mají v prvé řadě informační a komunikační technologie, které virtuálně propojují 

celý svět a lidi v něm.  [Giddens 2013: 125-127]. Příkladem takového „virtuálního“ propojení 

masy lidí může být na poli kultury snad nejznámější hudební událost všech dob – benefiční 

koncert Live Aid uskutečněný v roce 1985. Koncert sledovalo živě 1,9 miliardy lidí napříč 

150 zeměmi a vybralo se celkem 140 milionů dolarů [CNN 2005]. 

Je nutné rozlišovat různé dimenze globalizace, tedy komunikačně-technickou, 

ekologickou, ekonomickou, pracovně-organizační, kulturní, občansko-společenskou a mnohé 

další. Všechny tyto dílčí reality dohromady skládají komplexní tvář globalizace. Dle slov 

Ulricha Becka znamená globalizace „smrt vzdálenosti“. Hranice mizí a dochází k prakticky 

volnému pohybu peněz, technologií, zboží, ale i drog a nelegálních přistěhovalců [Beck 

2007:31, 33]. 

Podstata globalizace, její důsledky, ale především hodnocení jejího přínosu nebo naopak 

neprospěchu pro společnost jsou předmětem mnohých sporů. Jako hlavní pozitiva globalizace 

můžeme jmenovat růst životní úrovně obyvatelstva a informační propojení států přispívající 

k šíření vzdělanosti, kultury, etiky a všeobecných lidských práv. Ovšem na druhou stranu 

jednotlivci, skupiny, národy, ale i státy postupně ztrácí na svém významu v otázce 

rozhodování o věcích veřejných ve prospěch nadnárodních a mezinárodních institucí, 

jednotlivce může zasáhnout ztráta jistot a vlastních specifik (kulturních, ekonomických, 

zvykových). Celkově může dojít k ovládnutí slabších silnějšími a tím ke vzniku určité 

homogenity v oblasti ekonomiky, politiky, kultury a společnosti [Antropologický slovník 

2009: 1333]. 

Ač se od tohoto stigmatizujícího a překonaného konceptu ve větší míře ustoupilo, 

v historii má své místo. Jedná se o rozdělení politické mapy světa na země prvního, druhého 

a třetího světa. Země prvního světa měly ve většině případů parlamentní systém vlády více 

stran a byly industrializované. Řadí se sem země západní Evropy, USA, Kanada, Grónsko, 

Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika a Japonsko. Státy druhého světa se vyznačovaly 

centrálně plánovaným hospodářstvím (tedy malým prostorem pro soukromé vlastnictví 

a konkurenci různých subjektů) a politikou jedné vládnoucí komunistické strany. Jedná se 

o státy bývalého Sovětského svazu a východní Evropy (Československo, Maďarsko, Polsko, 
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NDR). Země třetího světa se často označují jako rozvojové a jejich průmysl byl méně 

rozvinutý než u zemí prvního a druhého světa. V souvislosti se zeměmi třetího světa se hovoří 

o Číně, Indii, většině afrických zemí (Nigérie, Ghana, Alžírsko) a zemích Jižní Ameriky 

(Brazílie, Peru, Venezuela) [Giddens 2013: 118-119]. 

S velice zajímavým zamyšlením vycházejícím z konceptu globalizace přišel Zygmunt 

Bauman; obyvatele rozdělil na tzv. turisty a tuláky. Turisté (bez ohledu na to, zda je smyslem 

jejich cesty potěšení nebo obchod) dobrovolně vyměňují pohodlí a stabilitu svého domova za 

život na cestách, které jsou pro ně nesmírně atraktivní. Jedná se o jimi preferovanou strategii 

žití; soustředí se především na prožitky a nesetrvávají na jednom místě déle, než je nezbytné. 

Oproti tomu tuláci se na svou cestu vydávají vlivem externích skutečností. Sami by nejraději 

volili možnost zůstat doma, ale svoboda je jim v tuto chvíli upírána a svět jejich současného 

útočiště je vůči nim nevlídný. Primárním efektem globalizace je nabídnutí nepřeberného 

možností turistovi, sekundárním (avšak nevyhnutelným) efektem je přeměna spousty lidí 

v nucené tuláky. Pro turisty znamená globalizace postmoderní svobodu, pro tuláky dosti 

příznačně znamená postmoderní dobu otroctví. Silné tlaky na stržení veškerých překážek 

volného pohybu peněz, zboží a informací s sebou ruku v ruce přináší budování nových zábran 

v pohybu méně vyvolených lidí. Tato selektivnost ústící v polarizaci světa a jeho obyvatelstva 

je důsledkem procesu globalizace [Bauman 1999: 110-112]. 

1.4 Postoje 

Pro člověka je naprosto přirozené, že na příchozí podněty (psychické stavy nebo objekty 

vnějšího světa) nějakým způsobem reaguje. Prakticky kdykoliv se nás někdo na něco ptá. 

Jinými slovy, zaujímá vůči těmto podnětům určité postoje. Ty jsou propojeny s chováním 

a emocemi, které mohou být negativní, ale i pozitivní. Postoje jsou utvářeny a modifikovány 

během života, nejsou tedy apriorně dané a nezůstávají většinou po celý život neměnné. Jsou 

ovlivňovány osobní nebo zprostředkovanou zkušeností či mediálním obrazem a některé 

postoje mohou být sdílené širokou veřejností. Poprvé v sociologii na význam postoje 

upozornili v roce 1927 W. J. Thomas a F. W. Znaniecki [Hayes 1998: 95, 97; Čížek, 

Šmídová, Vávra 2017: 15-16; Velký sociologický slovník 1999: 812-813]. 

V praxi to znamená, že podobná nebo opakující se situace vyvolává u jednotlivce 

podobný postoj (vnitřní rozpoložení), a tedy i podobný vnější projev (chování). Dochází tak 

ke zjednodušování a strukturalizaci sociální reality pomocí těchto předem utvořených vzorců 

a konstruktů. Tato forma zjednodušování přijímaných podnětů a informací provází lidstvo již 



12 

 

odnepaměti. Postoje v sobě snoubí několik dílčích aspektů, kterými jsou motivace, emoce, 

vnímání a rozpoznávání podnětů z prostředí, kde se nachází. Ty mohou být latentní nebo 

manifestní, ale i uvědomované nebo neuvědomované. Vzorce a konstrukty, které nejsou tak 

stálé jako postoje a jsou vázané na aktuální moment vnímání daného podnětu, jsou 

označovány jako motivy. Verbalizovaný postoj je označován jako názor, nebo jinými slovy 

jako mínění [Velký sociologický slovník 1999: 812-813]. 

Postoje lze podle základních psychologických procesů rozdělit na tři složky, a to na 

kognitivní, emocionální a behaviorální. V souvislosti s meziskupinovými postoji je kognitivní 

složka postojů reprezentována stereotypy, afektivní předsudky a behaviorální diskriminací 

členů jiné společenské skupiny [Fiske 1998 in Graf 2015: 24]. Tyto termíny jsou vysvětleny 

samostatně níže.  

Dle konstruktivistického modelu jsou minimálně některé postoje jednotlivce utvářeny 

přímo ve chvíli, kdy se s daným podnětem střetne. Nejsou apriorně předpřipravené a značný 

vliv má situační faktor. Pro někoho neukotvené „nepostoje“ působí jako absence jakéhokoliv 

názoru, jelikož mohou být nestálé a ovlivněné vnějšími skutečnostmi (média, společnost). 

Dalším problémem je sociální přizpůsobivost při výzkumu. Jedná se o snahu ze strany 

dotazovaného uzpůsobit své postoje sociální normě. Týká se to zejména citlivých témat 

(sexualita, sport, postoje vůči menšinám aj.) [Čížek, Šmídová, Vávra 2017 16-17]. 

V otázce postojů je žádoucí zmínit tzv. teorii meziskupinového kontaktu, jejímž jádrem 

je důraz na proměnu postojů na základě kontaktu členů různých skupin. Častější vzájemný 

kontakt a blízkost obou skupin vede ke zlepšení meziskupinových vztahů, a naopak izolace 

podněcuje k negativním předsudkům a nepřátelství. Existují čtyři hlavní aspekty, které 

napomáhají ke zlepšení postojů mezi skupinami a jsou to: rovnocenný status, sledování 

stejných cílů, institucionální podpora a spolupráce mezi skupinami. Dodatečně byly přidány 

dvě podmínky, a to osobní interakce a možnost navázat přátelství [Graf 2015: 31-32]. 

1.4.1 Stereotyp 

Stereotypy jsou stálé a neměnné vlastnosti šablonovitě přisuzované konkrétním 

skupinám lidí a odrážejí jejich vztahy mezi sebou. Samotná stereotypizace šetří kognitivní 

kapacitu, jelikož má funkční charakter. Nejčastěji se stereotypy pojí s národnostmi, ale 

i s genderem, věkem, tělesnými proporcemi nebo barvou vlasů. Zpravidla se nezakládají na 

empirické zkušenosti, ale deformují realitu. Mohou v sobě nést relativně neutrální konotace, 
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nebo naopak mohou vzbuzovat velice silné emoce. Ve společnosti vznikají a zakořeňují se 

poměrně snadno, ale o to hůře se redukují [Giddens 2013: 585-586; Graf 2015: 24-25]. 

Autorem pojmu je americký žurnalista Walter Lippmann, který v roce 1922 poukázal na 

ustrnulé a nejčastěji přejímané představy ve vědomí lidí. Stereotypy jsou utvářeny již v rámci 

primární socializace (výchova v rodině, přejímání vzorů od rodičů nebo jiných autorit 

z blízkého okolí), ale i v pozdějším věku skrze sociální normy, veřejné mínění, média, cílenou 

propagandu a někdy i školu. Je velice důležité ve všech výzkumech jakékoliv stereotypy 

identifikovat, a především je reflektovat při zpracování výsledků. Umělé vytváření nových 

stereotypů může být předmětem cílené propagandy (antisemitistická za dob nacistického 

Německa, protiruská za doby studené války nebo antiislamistická v době migrační krize) 

[Velký sociologický slovník 1996: 1229-1230]. 

Proces stereotypizace se zakládá na kategorizaci a spojování identifikovaných kategorií 

s příslušnými stereotypními vlastnostmi. Individualita každého jednotlivce jde stranou, jelikož 

dochází k homogenizaci členů cizí skupiny. Tendence lidí vedou k vyhledávání informací, 

které odpovídají stereotypům, a naopak ignorování informací v rozporu s ním; to vede 

k udržování stereotypů ve společnosti [Graf 2015: 24]. 

Tento velice stabilní prvek ve vědomí funguje jako mechanismus významně ovlivňující 

vnímání, uvažování a hodnocení některých jevů (ve vztahu k některým skupinám populace). 

Často se stereotypy diferencují na autostereotypy (většinou pozitivní o skupině, do které 

jedinec patří) a heterostereotypy (vůči cizím skupinám). Stereotypy ovlivňují názory, mínění, 

postoje, ale i chování. Pod vlivem stereotypů dochází k zjednodušování a zobecňování 

komplexní reality, aby bylo její pochopení snadnější. Mají spíše emocionální zabarvení 

a iracionální charakter, proto je nesmírně náročné stereotyp vyvrátit pouze logickými 

argumenty. Mnohdy k tomu nestačí ani nová osobní zkušenost, která je se stereotypem 

v rozporu [Velký sociologický slovník 1996: 1229-1230]. 

Velice často se stereotypy objevují ve spojitosti s genderem. Mužům bývají přisuzovány 

vlastnosti jako logický, rozhodný, racionální nebo agresivní, a naopak ženy jsou spojovány 

především s křehkostí, iracionálností, emocionálností a jemností. Muž a žena jsou kategorie, 

jednotlivé vlastnosti jsou atributy, které mohou mít stereotypní povahu. Tato přesvědčení 

mohou být explicitní nebo implicitní. Zároveň mohou být tyto předpojatosti osobní, sdílené 

(sociální stereotypy) nebo zakořeněné v historii a ústní lidové slovesnosti (kulturní 

stereotypy) [Antropologický slovník 2009: 3922-3923]. 
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Obsah stereotypů vykazuje systematické zákonitosti; rozlišují se dimenze vřelost 

a kompetence. Ve vzájemné interakci se osoby snaží zjistit, jaké záměry mají druzí (vřelost) 

a do jaké míry jsou schopni tyto záměry naplnit (kompetence). Kombinace těchto dvou 

atributů jsou znázorněny v tabulce níže. Složkou meziskupinových postojů je i chování, které 

lze diferenciovat dle intenzity (aktivní nebo pasivní) a valence (podpora nebo újma). 

Kombinací těchto dvou vlastností vznikají čtyři typy reakcí: aktivní pomoc, aktivní újma, 

pasivní podpora a pasivní újma. Částečně je možné předpovědět konkrétní chování vůči 

skupinám s ohledem na kombinaci dvou výše zmíněných dimenzí [Graf 2015: 24-27]. 

Tab. 1: Čtyři typy stereotypů a typy afektivních reakcí vyplývající z kombinací vřelosti 

a kompetence (podle Fiskeové et al., 2002) 

 Kompetence nízká Kompetence vysoká 

Vřelost vysoká Paternalistické stereotypy Obdivné stereotypy 

Nízký status, nesoupeřivé 

Soucit, sympatie 

Postižení nebo staří lidé 

Vysoký status, nesoupeřivé 

Obdiv, hrdost 

Vlastní skupiny 

Vřelost nízká Opovržlivé stereotypy Závistivé stereotypy 

Nízký status, soupeřivé 

Opovržení, odpor, vztek 

Chudé vrstvy, lidé na podpoře 

Vysoký status, soupeřivé 

Závist, žárlivost 

Bohaté vrstvy, feministky 

Zdroj tabulky: Graf, S. 2015, s. 26. Češi a jejich sousedé: Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. 

Praha: Academia. 

1.4.2 Předsudek 

V sociálních a psychologických vědách existuje nespočet různých definic předsudků. 

Dříve tyto definice cílily na negativní předsudky a antipatii, nyní se ustupuje od této tendence 

ve prospěch neutrální konotace. Předsudky totiž stejně jako stereotypy mohou mít jak 

negativní, tak i pozitivní povahu. Nicméně i v současnosti je největší pozornost v sociálních 

vědách věnována právě předsudkům negativním a tuto konotaci v sobě zahrnuje i většina 

definic [Graf 2015: 27; Giddens 2013: 585]. 

Pod pojmem předsudky rozumíme názory nebo postoje jedné skupiny vůči druhé. 

Hlavní charakteristikou předsudků je to, že nejsou založeny na reálné zkušenosti, ale 

vycházejí z informací, které jsou předávány zprostředkovaně. V jednotlivcích jsou natolik 

zakořeněné, že většinou ani nové informace je nemají sílu vymazat [Giddens 2013: 585]. 
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V sociologii se tyto uzavřené postoje zkoumají jako negativní vymezení se vůči některé 

skupině nebo skupinám lidí. Zmíněné vymezení dle výzkumů nepramení z negativních 

postojů, ale z preference skupiny vlastní, které jsou přisuzovány pozitivní emoce a respekt či 

zvýhodňování. Nejčastěji se předsudky objevují ve vztahu dvou rasových skupin, národů nebo 

etnik, ale mohou se vázat na sociální, kulturní, náboženské, regionální, věkové, ale 

i genderové rozdíly. Předsudky se získávají během socializace [Graf 2015: 27; Velký 

sociologický slovník 1996: 875]. a právě v průběhu své socializace potřebuje člověk vjemy 

z vnějšího světa do jisté míry zjednodušovat a generalizovat na základě jednoduchých kritérií. 

Jedinec získává pocit, že společnosti rozumí [Čížek, Šmídová, Vávra 2017: 19-20]. 

Autorka Nicky Hayes předsudek definuje jako upevněný, předem utvořený postoj, který 

nereflektuje individualitu nebo vůbec charakter daného objektu či člověka. Výsledkem je 

apriorně přisouzená vlastnost nebo rys tomu druhému. Pozitivní předsudky spojujeme 

většinou se skupinou, do které patříme my sami. Ovšem častějším jevem jsou negativní 

předsudky, které pojíme s cizími skupinami (například s etnickými menšinami) [Hayes 1998: 

121-122]. 

Je třeba zmínit, že existence předsudků nemusí být konečná. Společnost může aktivně 

pracovat na odstranění předsudků vůči minoritní skupině, avšak proces je to náročný 

a zdlouhavý. Předpokladem je, aby obě skupiny měly rovné postavení z hlediska zákonů. 

Nestereotypní jedinci musí mít možnost osobně interagovat a tento kontakt musí být 

podporován samotnou společností. Zároveň by měl existovat prostor pro vzájemnou 

spolupráci [Hayes 1998: 127]. 

Zvláštním typem předsudku je stigma. Pokud osoba vykazuje určitý méně žádoucí znak, 

který ji odlišuje od ostatních příslušníků skupiny. Díky tomu se vnímání dané osoby neslučuje 

se stereotypní představou o skupině a rázem může být tato osoba vnímána negativně, jako 

nebezpečná nebo slabá. Dochází k redukci z celistvé a obyčejné osoby na osobu, jejíž hodnota 

klesla a je poskvrněna. Tímto diskreditujícím atributem může být tělesná nebo charakterová 

vada, či kmenová příslušnost. Ve vědeckých a výzkumných kruzích se pro toto uvažování 

užívá mnoho různých pojmenování; etiketizace, stigmatizace, atribuce, nálepkování nebo 

labeling. Etiketizační teorie je koncepce rozpracovaná v rámci psychologie a sociologie 

deviantního chování a jejími předními představiteli jsou Howard Becker, dále pak Kai 

Theodor Erikson, Edwin Lemert a John Kitsuse [Goffman 2003:10-13; Velký sociologický 

slovník 1996: 558, 1230-1231]. 
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V oblasti výzkumu předsudků existuje hned několik různých přístupů, jak zkoumat 

jejich původ. Některé teorie zdůrazňují genetickou zakořeněnost nebo vliv určitého způsobu 

výchovy, jiné poukazují na silný vliv společnosti a skupinové identity. Tyto přístupy krátce 

shrnuje Hayes [1998: 122-126].: 

 teorie předsudků (předpojaté chování vysvětluje jako vyjádření biologického 

pudu, kterým je ochrana příbuzenských genů a vlastního území); 

 teorie autoritářské osobnosti (k utváření předsudků inklinují lidé s autoritářskou 

povahou, která byla utvářena již v dětství skrze tvrdou disciplínu prosazovanou 

ze strany rodičů a internalizovaný vztek); 

 kulturní vysvětlení (osobnostní rysy jsou v pojetí tohoto přístupu potlačena nebo 

naopak znásobena (ne)akceptací vyjadřování předsudků, tedy společenské klima 

je nadřazené vnitřnímu nastavení člověka); 

 teorie obětního beránka (frustrace v sociálně deprivovaných oblastech, které 

tolerují předsudky, může dosáhnout takové roviny, kdy je nahromaděná zlost 

ventilována lynčováním marginalizované skupiny); 

 Sherifova realistická teorie konfliktu (rivalita a následně i předsudky vznikají 

především v soutěživém prostředí, nicméně při změně prostředí může dojít 

i k proměně vztahů z rivalitních na spolupracující); 

 předsudky a sociální identita (členství a identifikace v sociálních skupinách 

utváří identitu člověka a jeho postoje vůči nečlenům“). 

V otázce předsudků vůči nečlenským skupinám je možné dle Smithe identifikovat 

kombinaci pěti různých emocí, kterými jsou strach, odpor, opovržení, hněv a žárlivost. Strach 

a odpor vedou k vyhýbání se, kdežto opovržení a hněv vedou k pohybu směrem ke skupině. 

S ohledem na zvyšující se stupeň konfliktu zájmů a hodnot mezi členskou a nečlenskou 

skupinou se vyhýbavé reakce mění na aktivní vyjádření hostility a agrese. Zároveň tyto 

meziskupinové postoje zahrnují i pozitivní emoce, jakými jsou respekt nebo obdiv. Předsudky 

jako takové představují komplex, kde mohou nezávisle na sobě existovat současně negativní, 

ale i pozitivní emoce [Graf 2015: 27]. 
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Forma předsudků může být otevřená nebo skrytá. V minulosti bylo společensky 

přijatelné vyjadřovat antipatii vůči nečlenským skupinám, aktuálně je to nepřijatelné. 

Výzkumy týkající se předsudků reflektují tuto skutečnost skrze absenci pozitivních 

předsudků, nikoliv explicitní vyjádření negativních emocí vůči členům cizí skupiny. Pozitivní 

emoce jsou rezervovány pro vlastní skupinu [Graf 2015: 28].  

Hayes definuje v problematice etnických předsudků určité principy, ze kterých níže 

uvádím vybrané [Hayes 1998: 126-127].:  

 existují dva druhy vzájemně propojených předsudků; první má základ 

v osobnosti a druhý ve špatné informovanosti; 

 v prostředí soutěže se diskriminace vnější skupiny stává společenskou normou; 

 s menším množstvím informací roste pravděpodobnost, že se uchýlíme ke 

stereotypům a předsudkům; 

 akceptované stereotypy a předsudky jsou známé mnohdy celé populaci a do 

značné míry ovlivňují chování jednotlivců; 

 předsudky mohou podléhat sebenaplňujícímu se proroctví; 

 existuje negativní korelace mezi vzděláním, inteligencí, příslušností ke 

společenské vrstvě a předsudky; 

 děti přejímají předsudky od rodiny. 

Předsudky vůči určité skupině (v tomto případě etniku) se v průběhu času vyvíjejí 

a mění své důsledky. Prakticky každý den zažíváme v prostředí kolem sebe a na sociálních 

sítích některý z níže vyjmenovaných projevů. V ne tak dávné historii se udály hrůzné skutky, 

které popíraly základní principy lidskosti. Hayes cituje těchto pět konkrétních stádií, které se 

vyskytují ve společnostech podporujících rasismus [Allport 1954 citováno in Hayes 1998: 

127]: 

 očerňování (pomluvy, propaganda, nepřátelské vyjadřování vůči skupině); 

 izolace (separace menšinové a většinové společnosti, utváření ghett); 
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 diskriminace (upírání takových statků a příležitostí, které jsou většinové 

společnosti běžně dostupné – občanská práva, zaměstnání, dostupnost bydlení); 

 tělesné napadení (násilí vedené vůči osobám a/nebo majetku na úrovni 

jednotlivců, ale i státu); 

 vyhlazování (násilí vůči celé skupině lidí za účelem její celkové likvidace). 

1.4.3 Diskriminace 

O předsudky a stereotypy se opírá diskriminace, která je jejich vnějším projevem 

v chování. Obecně je diskriminace definována jako poškozování nebo omezování některých 

společenských skupin v jejich právech a nárocích, jež jsou jiným skupinám dostupné. Z toho 

pro znevýhodněné plyne ekonomické, politické a právní znevýhodnění, které brání 

seberealizaci, rozvíjení vlastní kultury, přístupu ke vzdělání nebo uspokojování vlastních 

potřeb. Diskriminace se ve společnosti může projevit v různých formách s odlišnou měrou 

závažnosti (degradace, exkluze, genocida). Zároveň diskriminace může nabývat v různých 

společenských kontextech odlišný charakter (státní, lokální, oficiální, nelegální, neformální) 

[Velký sociologický slovník 1999: 213]. 

Toto nepřiměřené chování pramenící ze skupinové příslušnosti jedince je výsledkem 

sociální kategorizace, která šetří naši kognitivní kapacitu. Díky tomuto procesu dokážeme 

během krátké chvíle odhadnout, co od člověka můžeme čekat, pokud se s ním setkáváme 

poprvé. Výhodný je tento proces pro pozorovatele, pro pozorovaného už výhodný být nemusí. 

Na druhou stranu je nutné rozlišovat mezi diferenciací a diskriminací. Tendence 

k diskriminaci je ovlivněna sociálně-ekonomickými podmínkami ve společnosti. Pokud ve 

společnosti panují nepříznivé okolnosti, mohou být společenské menšiny vnímány jako 

ohrožení. Tzv. teorie meziskupinové hrozby v sobě zahrnují hrozbu reálnou a symbolickou, 

negativní stereotypy a meziskupinovou úzkost [Graf 2015: 28-29]. 
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1.5 Cizinci na území ČR: Legislativa a statistika 

Česká republika je ze své podstaty stát, který je založen na úctě k právu. Všichni 

jednotlivci přítomní na jejím území musí ctít zákony státu a ostatní závazná nařízení. 

Současně je ČR členskou zemí několika mezinárodních organizací (EU, OSN, NATO), 

z čehož vyplývají další závazky v podobě mezinárodně platných dokumentů a smluv. Tyto 

dokumenty prosazují úctu k právům a svobodám každého člověka a občana.  

Pro správné porozumění této kapitole je třeba ujasnit si opět pojem cizinec. Metodika 

ČSÚ ohledně zpracovávání těchto dat uvádí, že „cizincem se rozumí fyzická osoba, která není 

státním občanem České republiky“ [Cizinci v ČR 2019: 23]. Tato definice se shoduje 

s pojetím cizince, které nám udává legislativa. 

V této kapitole se zaměřuji na legislativní stránku imigrace do ČR, a jak se tato nařízení 

odrážejí v praxi. Představím zevrubný přehled jednotlivých aspektů života cizinců (pobyt na 

území ČR, vzdělanost, nabývání českého občanství, zaměstnanost, zdravotní péče aj.) 

a některé teoretické informace podložím i statistickými daty. Strukturu kapitoly přejímám 

z internetových stránek Českého statistického úřadu1, částečně se inspiruji i obsahem.  

Z kvantitativního hlediska je cizincům věnována poměrně velká pozornost. Český 

statistický úřad (dále zkráceně jen ČSÚ) vede základní souhrnné údaje o této skupině 

obyvatelstva na území České republiky. Dlouhodobé řady jsou diferencovány dle typu 

pobytu, pohlaví, národnosti nebo dle místa (okresu) současného pobytu. Dále jsou sledovány 

i vybrané demografické události cizinců na území ČR (svatba, rozvod, smrt nebo narození 

dítěte). 

1.5.1 Pobyt cizinců na území ČR, mezinárodní ochrana 

Samotný pobyt cizinců na území ČR se podřizuje především zákonu č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Specifické případy se řídí zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů 

[Cizinci v ČR 2019: 23]. 

Zákon č. 326/1999 Sb. fakticky vymezuje podmínky vstupu a pobytu cizince na území 

ČR, upravuje okolnosti, za kterých je cizinci vstup odepřen, a podmínky jeho následného 

                                                 
1 Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu. 
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vycestování. Dále vymezuje působnost orgánů činných v cizinecké otázce; tedy Policie ČR, 

Ministerstva vnitra2 a Ministerstva zahraničních věcí. Svým zněním zákon určuje, na koho 

konkrétně se vztahuje nebo nevztahuje, a především, kdo je rozuměn pod pojmem cizinec. 

Zákon také upravuje, jaké finanční prostředky jsou nutné k pobytu, obecné náležitosti pozvání 

a co je to průvodka [Zákon č. 326/1999 Sb.]. 

Česká republika v návaznosti na ustanovení vyplývající z vlastní legislativy, ale 

především z nařízení Evropské unie umožňuje několik druhů pobytů na jejím území. Liší se 

od sebe především délkou, administrativním zatížením, účelem, orgánem činným v této 

otázce a dalšími dílčími aspekty. Obecně lze říci, že se rozlišují tři skupiny cizinců a jejich 

možnosti pobytu na území ČR. Z této hlavní diferenciace vychází metodika ČSÚ pro 

statistické sčítání populace cizinců v ČR. Níže uvádím výčet a stručnou charakteristiku 

[Cizinci v ČR 2019: 23-26].: 

I. Občané EU (občané zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska) a jejich 

rodinní příslušníci 

a. občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou sami občané EU – bez 

potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu; 

b. občané zemí EU s potvrzením o přechodném pobytu na území a jejich rodinní 

příslušníci, kteří nejsou sami občané zemí EU – s povolením k přechodnému 

pobytu; 

c. s povolením k trvalému pobytu. 

II. Občané třetích zemí (občané zemí mimo EU/EHP a Švýcarsko) 

a. pobývající v ČR krátkodobě (obecně do 90 dnů) bez víz; 

b. pobývající v ČR na základě krátkodobých víz; 

c. pobývající v ČR na základě dlouhodobých víz; 

d. s povolením k dlouhodobému pobytu; 

e. s povolením k trvalému pobytu; 

f. s uděleným azylem; 

g. s udělenou doplňkovou ochranou; 

                                                 
2 Veškeré informace, které cizinci vstupující na území ČR potřebují vědět, jsou zpracovány na internetových 

stránkách Ministerstva vnitra. Jako obzvláště přínosná považuji animovaná vícejazyčná videa. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/clanek/jak-na-to.aspx. 
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h. pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany. 

III. Ostatní cizinci (bez ohledu na jejich státní příslušnost) 

a. žadatelé o mezinárodní ochranu; 

b. žadatelé o dočasnou ochranu. 

Nyní bych se ráda zaměřila na několik základních ukazatelů zaměřujících se na cizince 

na území ČR, a to především pro zevrubnou představu a kvantitativní náhled na problematiku. 

Data čerpám primárně opět z veřejně dostupných zdrojů ČSÚ. Tato data jsou povinně 

zveřejňována a dostupná všem zájemcům zdarma (vyplývá to z povahy financování ČSÚ). 

Tabulky a grafy jsou formálně upraveny, aby vyhovovaly formátu a záměru této diplomové 

práce. 

Graf 1: Cizinci v ČR v letech 1985–2019 (k 31. 12.) a 2020 (k. 31. 3.) 

 
Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr. 

Zpracování grafu vlastní. 

Výše uvedený graf znázorňuje dlouhodobý vývoj počtu cizinců v České republice, dříve 

na území Česka v rámci československého státního uspořádání (Československá socialistická 

republika, Československá federativní republika, Česká a Slovenská Federativní Republika). 

Čísla zahrnují cizince s povoleným dlouhodobým, ale i krátkodobým pobytem. Spojnice 

hodnot jasně ukazuje, že populace cizinců na tomto území roste a v současné době dosahuje 

svého maxima, téměř šesti set tisíc osob. Historicky je první nárůst patrný na počátku 90. let, 

což odkazuje na politické události tohoto období (Sametová Revoluce a ratifikace Ženevských 

úmluv). V posledních letech (cca od roku 2014) je patrný strmý nárůst osob jiných národností 

na území ČR. ČSÚ uvádí také předběžné údaje za první čtvrtletí roku 2020, kde počet cizinců 

dosahuje konkrétně 604 076. Naopak stagnace (až místy mírný pokles) nastala na přelomu 
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tisíciletí a po roce 2008. Oba tyto trendy reflektují ekonomické krize a problémy na trhu 

práce.  

Tab. 2: Počty cizinců na území ČR dle státního občanství a dle délky pobytu 

Státní občanství 

2018 

celkem 
dlouhodobé pobyty 

nad 90 dnů 

Cizinci v ČR, celkem 564 345  274 886  

Ukrajina 131 302  46 412  

Slovensko 116 817  66 588  

Vietnam 61 097  9 729  

Rusko 38 033  16 542  

Polsko 21 279  10 464  

Německo 21 267  16 781  

Bulharsko 15 593  10 322  

Rumunsko 14 684  10 955  

Spojené státy (USA) 9 510  6 084  

Mongolsko 9 075  3 914  

Čína 7 485  3 036  

Velká Británie 7 093  4 902  

Maďarsko 6 645  5 810  

Bělorusko 6 161  3 276  

Kazachstán 6 034  3 696  
Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr. 

Zpracování tabulky vlastní. 

Výše uvedená tabulka uvádí pro představu údaje o počtu osob patnácti nejpočetnějších 

národnostních menšin na území České republiky v roce 2018. Zároveň je zohledněna délka 

povoleného pobytu v ČR. S poměrně značným odstupem jsou nejpočetnějšími skupinami 

osoby z Ukrajiny a Slovenska (z celkového počtu cizinců se u občanů z Ukrajiny jedná 

o 23 % a ze Slovenska necelých 21 %). Za povšimnutí stojí, že pouze necelých 16 % občanů 

z Vietnamu a 35 % občanů z Ukrajiny má v ČR vyřízený dlouhodobý pobyt. U ostatních 

národností není rozdíl natolik markantní. 
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Graf 2: Vývoj populace cizinců dle státního občanství v letech 1994–2018 

 

Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr. 

Zpracování grafu vlastní. 

Uvedený graf zobrazuje vývoj populace cizinců šesti nejpočetnějších národnostních 

menšin na území ČR v mezidobí 1994–2018. Tyto národnosti byly vybrány vzhledem k jejich 

početnosti právě na konci sledovaného období, tedy v roce 2018. Zahrnutí většího počtu 

národností by způsobilo značnou nepřehlednost grafu. 

Vývoj populace cizinců z Polska a Německa není příliš dynamický. V menší míře 

kopíruje některé ekonomické nebo společenské události v ČR. U populace cizinců z Ukrajiny, 

Slovenska, Vietnamu a Ruska je patrný mnohem dynamičtější vývoj. V průběhu několika let 

před rokem 2008 zaznamenala populace cizinců ze zmíněných zemí značný až prudký nárůst. 

S příchodem ekonomické krize a problémů na trhu práce došlo ke krátkodobému poklesu. 

U cizinců z Ukrajiny tento pokles trval až do roku 2014, kdy se trend obrátil. Populace 

cizinců z Vietnamu, Ruska, Polska a Německa od roku 2009 nezaznamenala razantní nárůst 

nebo pokles.  
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Graf 3: Věková struktura cizinců v roce 2018 s ohledem na pohlaví 

 
Zdroj dat: ČSÚ, Cizinci 2019, s. 56. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr-xf62lf2yaw. 

Zpracování grafu vlastní. 

Výše uvedený graf zobrazuje především věkovou strukturu populace cizinců na území 

České republiky v konkrétním roce 2018. Zároveň ukazuje kvantitativní porovnání mužů 

a žen v populaci cizinců. Maximální hodnoty v počtu cizinců se shlukují ve středu grafu, tedy 

v hodnotách produktivního věku (v průměru ve věkovém rozmezí 20 až 54 let). Tento fakt 

podporuje tvrzení, že na území ČR přicházejí mnozí cizinci za účelem práce a výdělku. 

Nejsilněji je zastoupena kategorie 35–39 let (41 584 osob), v těsném závěsu jsou věková 

rozmezí 30–34 (39 788 osob) a 40–44 (38 011 osob). 
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Značný nárůst je patrný mezi kategoriemi mladistvých (15–19) a čerstvě dospělých (20–

24). Vyšší hodnoty u zmíněné starší kategorie je možné vysvětlit jako součet osob 

pocházejících z generace potomků cizinců a takto mladých imigrantů, kteří se sem mohou 

v tomto věku již stěhovat za prací. 

Dalším zajímavým faktem, který je na grafu jasně viditelný, je nevyváženost mužů 

a žen v jednotlivých věkových kategoriích. Přirozeně se v populaci rodí chlapci častěji než 

dívky, zaokrouhleně v poměru 51:49. Tento nepříliš výrazný rozdíl je patrný v kategoriích 

dětí a mladistvých, jelikož se jedná s největší pravděpodobností o děti narozené na území 

České republiky nebo přistěhované společně s celou rodinou. V takovém případě bude poměr 

mezi chlapci a dívkami kopírovat výše uvedený poměr v rámci celé populace. Ovšem 

v produktivním věku muži co do počtu značně převyšují ženy. Jsou to právě muži, kteří se 

nejčastěji stěhují přes hranice za prací a mnohdy nechávají své rodiny v zemi původu. Ty 

potom finančně a hmotně podporují skrze remitance. Díky nim se i nadále podílejí na 

ekonomice země svého původu a utvářejí transnacionální vazby (rodinné, ekonomické, 

politické). 

Ve starších (důchodových) věkových kategoriích se rozdíl mezi procentuálním 

zastoupením mužů a žen do značné míry stírá, až obrací. Na vině je vyšší mužská úmrtnost 

(náročná práce, srdeční choroby, alkohol a s ním spojené zdravotní problémy) a kratší naděje 

dožití. Tento trend je patrný ale i ve většinové populaci. 

1.5.2 Nabývání státního občanství ČR 

Nabývání českého státního občanství je upraveno zákonem č. 186/2013 Sb., o státním 

občanství České republiky. Tento právní předpis především upravuje, jakými způsoby lze 

nabýt, ale i pozbýt české občanství. Dále předepisuje, jak se občanství prokazuje a zjišťuje, 

jak se vydává osvědčení o občanství ČR, jakým způsobem je vedena evidence fyzických osob 

v souvislosti nabytí nebo pozbytí občanství ČR a stanovuje přestupky na poli státního 

občanství [Zákon č. 186/2013 Sb. § 1]. 

Tento zákon s sebou přinesl mnoho změn; jednou z nich je možnost existence dvojího 

státního občanství. Z toho plyne, že se žadatel o české občanství nemusí vzdávat svého 

dosavadního občanství. Další velmi významnou změnou je možnost získání českého státního 

občanství pro cizince druhé generace žijící v ČR prohlášením. Po splnění zákonných 
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podmínek má cizinec právní nárok na nabytí českého občanství [ČSÚ, Metodika – nabývání 

státního občanství ČR 2016]. 

Státní občanství je možné nabýt a pozbýt několika způsoby, konkrétně jsou definované 

ve výše zmíněném zákoně. Já v této práci uvedu možnosti nabytí státního občanství, z nichž 

se k cizinecké problematice váže především udělení a prohlášení [Zákon č. 186/2013 Sb. § 3-

39].: 

a) narozením (pokud alespoň jeden z rodičů má české státní občanství); 

b) určením otcovství (dítě, jehož matka není občankou ČR, získává české občanství 

dnem nabytí právní moci rozhodnutí o otcovství státního občana ČR); 

c) osvojením (pokud je alespoň jeden z osvojitelů občanem ČR, dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí o osvojení); 

d) nalezením na území České republiky (týká se dítěte mladšího tří let, u kterého se 

nepodaří zjistit totožnost); 

e) udělením (o udělení rozhoduje ministerstvo a nevzniká na něj právní nárok; 

podmínky a náležitosti možného udělení občanství stanovuje tentýž zákon, jedná se 

kupříkladu o znalost českého jazyka, ústavního systému, základní orientaci 

v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR nebo integrace do 

společnosti ČR z rodinného, pracovního nebo sociálního hlediska, ale zákon definuje 

mnohé další předpoklady); 

f) prohlášením (umožňuje nabýt české státní občanství osobám ve věku 18-21 žijícím na 

území ČR od svých deseti let věku (tzv. druhá generace cizinců), bývalým státním 

občanům a jejich dětem, aj.); 

g) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče. 

Oproti předcházející právní úpravě (kterou je Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání 

a pozbývání státního občanství České republiky (ve znění pozdějších předpisů)), došlo ke 

změně některých dílčích podmínek pro nabytí státního občanství ČR. Nabytí prohlášením se 

v předchozí právní úpravě vztahovalo především na osoby s občanstvím České a Slovenské 

Federativní republiky; prohlášením se přihlásili k jednomu z občanství. Předchozí právní 

úprava stanovovala menší množství podmínek pro udělení státního občanství [ČSÚ, Metodika 

– nabývání státního občanství ČR 2016].  
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Tab. 3: Počet nabytých státních občanství ČR dle zákonného předpisu v letech 2011-

2018 

Způsob nabytí státního 

občanství – bez rozlišení 

předchozího státního 

občanství 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem  1936 2036 2514 10 016 4 925 5 536 6 440 5 260 

Prohlášení - zák. č. 193/1999 

Sb.  
144 140 130 22 1 - - - 

Nabytí státního občanství ČR 

celkem (jak podle zákona č. 

40/1993 Sb., tak podle 

zákona č. 186/2013 Sb.) 

1792 1896 2380 9 994 4 924 5 536 6 440 5 260 

Slovensko – celkem 378 331 270 574 150 372 630 501 

Počet nabytí státního 

občanství ČR prohlášením 

podle zákona č. 186/2013 

Sb. 

- - - 4 902 2 297 1 652 1 467 1 498 

Počet nabytí státního 

občanství ČR  

udělením 

1414 1565 2110 4 518 2 477 3 512 4 343 3 261 

Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/data-nabyvani-statniho-obcanstvi-cr#cr. 

Zpracování tabulky vlastní. 

Výše vyobrazená tabulka demonstruje pro ilustraci konkrétní počty nabytých občanství 

prohlášením a udělením s odkazem na právní normu. Zajímavostí je, že oba právní předpisy 

upravující nabytí prohlášením (zákon č. 193/1999 Sb. a zákon č. 186/2013) platily v roce 

2014 současně. Od tohoto data je patrný nejprve strmý nárůst v počtu nabytých státních 

občanství a poté ustálení na více než dvojnásobných hodnotách oproti stavu před rokem 2014. 

Důvodem tohoto nárůstu jsou nové možnosti (existence dvojího občanství, nabytí občanství 

pro cizince tzv. druhé generace, atd.).   

1.5.3 Zaměstnanost cizinců 

Občané Evropské unie/EHP a Švýcarska a rodinní příslušníci občanů ČR mají v České 

republice volný přístup na trh práce a stejné právní postavení (nejsou považováni za cizince). 

Ostatní cizinci mohou na území ČR vykonávat práci v případě, že obdrželi povolení 

k zaměstnání a povolení k pobytu, případně zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Pokud takové povolení nebylo vydáno, nebo 

nebyl uzavřen smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jedná se o nelegální 

zaměstnávání [Zákon č. 435/2004 Sb.]. 
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Přesné údaje o zaměstnanosti a jiné pracovní činnosti cizinců na území ČR vycházejí 

z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a evidence Ministerstva průmyslu 

a obchodu (MPO). Za kraje tyto evidence schraňuje krajská pobočka Úřadu práce. Jedná se o 

vydaná povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty a modré karty, informace o nástupu do 

zaměstnání a v neposlední řadě o vydaná živnostenská oprávnění [ČSÚ, Metodika – 

zaměstnanost cizinců]. Níže uvádím výčet možností, jaké mají cizinci v otázce práce na území 

České republiky. Tento výčet je níže doplněn o tabulku s konkrétními údaji. 

 Povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce na pracovní místo, 

které zaměstnavatel nahlásil jako volné a nelze jej obsadit jiným způsobem 

(vzhledem k potřebné kvalifikaci a nedostatku pracovních sil). Toto povolení se 

vydává buď s ohledem na situaci na trhu práce, nebo bez ohledu na trh práce.  

[Zákon č. 435/2004 Sb.]. 

  Modrou kartu vydává Ministerstvo vnitra pro pracovní místo, které vyžaduje 

vysokou kvalifikaci (vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání trvající alespoň 

tři roky). Smlouva musí být uzavřena nejméně na jeden rok a hrubá měsíční 

nebo roční mzda musí odpovídat alespoň 1,5násobku průměrné mzdy [Zákon 

č. 326/1999 Sb.]. 

 Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu (delšímu než tři 

měsíce) za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla karta 

vydána. Karta je vydávána na dva roky nebo méně dle doby trvání pracovní 

smlouvy a na jednu konkrétní pozici u konkrétního zaměstnavatele. Může být 

vydána bez ohledu na mzdu či vzdělání. Pravidlem je, že pracovní pozice, na 

kterou má být vydána zaměstnanecká karta, nebyla obsazena po dobu nejméně 

30 dnů od uveřejnění nabídky [Zákon č. 326/1999 Sb.]. 

 Informace o nástupu občana z EU/EHP nebo Švýcarska do zaměstnání musí 

zaměstnavatel podat nejpozději ke dni nástupu, a to na krajské pobočce Úřadu 

práce. Tam také nejpozději osm dnů od ukončení pracovního poměru musí 

změnu nahlásit. Ostatní náležitosti jsou shodné jako u zaměstnávání občanů 

České republiky. Stejnou ohlašovací povinnost má i zaměstnavatel 

zaměstnávající cizince mimo výše zmíněné státy [Zákon č. 435/2004 Sb.]. 
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 Živnostenské oprávnění pro cizince je podmíněno dlouhodobým pobytem na 

území České republiky (pokud se nejedná o občana členského státu EU/EHP 

nebo Švýcarska). Celkově je získání oprávnění byrokraticky více zatíženo (navíc 

je třeba předložit potvrzení prostředků k pobytu na území ČR a doklad 

o dlouhodobém pobytu) [Zákon č. 455/1991 Sb.]. 

Tab. 4: Cizinci evidovaní na úřadech práce podle typu registrace a počet platných 

živnostenských oprávnění k 31. 12. 2019 

  

Cizinci 

evidovaní  

na úřadech 

práce 

celkem 

Občané 

EU/EHP 

+Švýcarska  

v postavení 

zaměstnanců 

Cizinci, kteří 

nepotřebují 

povolení k 

zaměstnání 

Platné 

povolení  

k 

zaměstnání 

Zaměst. 

karty 

Modré 

karty 

Živnost. 

oprávnění 

2019  621 870  383 736  141 068  37 127  59 209  730  93 781 

Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-evidovani-urady-prace 

a https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-s-zivnostenskym-opravnenim. 

Zpracování tabulky vlastní.  

Výše uvedená tabulka dává jasné kontury informacím nad ní. Ovšem důležité je 

zdůraznit, že v tomto případě nejsou evidovaní na úřadech práce nezaměstnaní, právě naopak. 

Úřad práce totiž spravuje statistiky zaměstnanosti cizinců a vydává nutná povolení. Údaje 

o nezaměstnanosti samotné uvádím níže. 

Tab. 5: Uchazeči evidováni na Úřadu práce k 31. 12. 2019 

 

Uchazeči o zaměstnání 

celkem 

Uchazeči o zaměstnání s 

nárokem na podporu v 

nezaměstnanosti 

Uchazeči z EU/EHP, 

Švýcarska a třetích zemí 

evidováni na ÚP 

8 579 3 633 

ČR 221 440 89 649 

Zdroj dat: MPSV. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/uchazeci-z-eu-ehp-a-tretich-zemi. 

Zpracování tabulky vlastní. 

Pro srovnání přidávám tabulku s daty ohledně uchazečů o zaměstnání, kteří jsou 

evidováni na Úřadech práce. Jedná se o data za cizince z EU/EHP, Švýcarska a třetích zemí, 

ale i za většinovou populaci. Z tabulky vyplývá, že ze všech uchazečů o zaměstnání jsou 

necelé 4 % cizinci (3,7 %) a z počtu uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu 

v nezaměstnanosti jsou to opět téměř 4 % cizinců (3,9 %) 
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Deník Právo s odkazem na odborníky z ekonomické a politické sféry v roce 2019 uvedl, 

že odhadem každý desátý zaměstnanec v Česku je cizinec. V současné době je na českém trhu 

zaměstnáno přes 470 tisíc cizinců, ale firmy stále hlásí nedostatek pracovní síly. Některé 

odhady hovoří o nedostatku ve výši až 500 tisíc pracujících osob. Mnozí argumentují 

dosazováním českých občanů na volná pracovní místa. Nicméně z evidovaných 231 tisíc 

nezaměstnaných mnozí nemají potřebnou kvalifikaci, nechtějí se za prací přestěhovat, 

nemohou práci zastat ze zdravotních důvodů nebo jednoduše práci vůbec nehledají. Chybějící 

pracovníci nejsou jen problém jednotlivých firem a organizací (odmítání zakázek z hlediska 

nedostatečné výrobní kapacity), ale i státu, kterému tak uchází nemalé částky za případné 

odvody a nepřímou daň (hovoříme o částkách v řádech desítek až stovek miliard) [Právo 

2019]. 

1.5.4 Vzdělávání cizinců 

Vzdělávání cizinců spadá pod působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) a řídí se několika právními předpisy, a to především Zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 20 Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě 

v zahraničí; Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kurzů českého jazyka 

pro azylanty; Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (vysokoškolský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Ovšem principiálně vychází vzdělávání cizinců z Listiny základních práv a svobod, kde 

je deklarováno, že každý jednotlivec má právo na vzdělání. Cizinci a jiné etnické menšiny 

mají právo (upravené příslušnými zákony) na vzdělávání ve svém jazyce a další rozvoj své 

kultury [Listina základních práv a svobod 1993: Článek 25]. 

Dle školského zákona mají cizinci3 v oblasti základního, středního, vyššího odborného 

a vysokoškolského vzdělávání a zájmových činností stejná práva, ale i povinnosti jako žáci 

a studenti z České republiky. Žáku nebo studentovi má být zajištěno bezplatné začlenění do 

školy a uzpůsobenou výuku českého jazyka. Konkrétní podmínky nebo úlevy (kupříkladu 

prominutí českého jazyka u přijímací zkoušky) upravuje zákon, případně opatření pověřené 

osoby (krajský úřad, MŠMT, aj.) [Zákon č. 561/2004 Sb. § 20]. 

                                                 
3 Cizinci se zde rozumí občané členských států Evropské unie, osoby s povoleným pobytem na území ČR na 

dobu delší 90 dnů, osoby s povoleným pobytem za účelem výzkumu, azylanti, osoby s doplňkovou ochranou, 

žadatelé o mezinárodní ochranu nebo osoby s dočasnou ochranou. 
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Studium na vysoké škole v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského 

studijního programu může cizinec absolvovat za stejných podmínek jako student, který je 

občanem České republiky. Pokud cizinec studuje v cizím jazyce (nejčastěji v anglickém 

jazyce), veřejná vysoká škola mu vyměřuje poplatek za toto studium [Zákon č. 111/1998 Sb.]. 

Graf 4: Cizinci na českých školách ve školním/akademickém roce 2018/2019 dle stupně 

a typu navštěvované školy 

 
Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/data-vzdelavani-cizincu#cr. 

Zpracování grafu vlastní. 

Údaje za VŠ nezahrnují státní vysoké školy zřizované Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra; zároveň 

nejsou do statistik zahrnuti studenti s přechodným pobytem na území ČR. 

Největší procentuální zastoupení cizinců je na vysokoškolském stupni vzdělávání. 

Cizinci zde mohou na českých vysokých školách studovat za úplatu v cizím jazyce (nejčastěji 

anglický jazyk) nebo se mohou zapojit do běžné výuky s českými studenty. V případě výuky 

v češtině se studenti víceméně plnohodnotně zapojí do studentského života své fakulty, utvoří 

tolik důležité sociální vazby a s větší pravděpodobností po skončení svých studií zůstanou 

v České republice. Oproti tomu studující v cizím jazyce se tolik nezapojí do komunity celé 

fakulty, proto je velice časté, že se po ukončení studií opět vrací do své země původu.  

Druhou početně nejsilnější skupinou jsou žáci základních a mateřských škol. V tomto 

případě se často jedná o děti narozené již na území České republiky nebo přesídlené ze země 

svého původu v poměrně nízkém věku. Jestliže dítě navštěvuje již mateřskou školu a/nebo 

první stupeň základní školy na území České republiky, je to významný předpoklad integrace 

do českého prostředí.  
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Tab. 6: Studenti vysokých škol dle studovaného odvětví a národnosti (ČR a cizinci) v 

akademickém roce 2018/2019 

Studované odvětví na VŠ 

Studenti vysokých škol 

(veřejné i soukromé) 

ČR Cizinci 
% podíl 

cizinců 

Vysoké školy v ČR celkem 245 268  44 846  15 % 

Vzdělávání a výchova 30 002  768  2 % 

Umění a humanitní vědy 24 571  4 106  14 % 

Společenské vědy, žurnalistika 

a informační vědy 
24 114  4 816  17 % 

Obchod, administrativa a právo 49 436  9 175  16 % 

Přírodní vědy, matematika a statistika 15 138  3 443  19 % 

Informační a komunikační technologie 

(ICT) 
14 860  5 200  26 % 

Technika, výroba a stavebnictví 39 218  6 366  14 % 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 

a veterinářství 
9 891  1 559  14 % 

Zdravotní a sociální péče, péče o 

příznivé životní podmínky 
26 867  8 126  23 % 

Služby 14 496  1 634  10 % 
Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/vysoke-skoly. 

Zpracování tabulky vlastní. 

Údaje za VŠ nezahrnují státní vysoké školy zřizované Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra; zároveň 

nejsou do statistik zahrnuti studenti s přechodným pobytem na území ČR. 

Pro zajímavost a konkrétní představu uvádím výše tabulku, kde je rozlišen počet 

českých a zahraničních studentů s ohledem na odvětví, ve kterém studují. Z celkového počtu 

téměř 300 000 studentů vysokých škol jich je 15 % původem ze zahraničí. Tato čísla 

nezahrnují studenty z výměnných pobytů (s přechodným místem pobytu) v rámci programů 

jako je Erasmus. 

Nejoblíbenějšími obory jsou informační a komunikační technologie a zdravotní 

a sociální péče. Studium medicíny zahraničními studenty na českých univerzitách má svou 

dlouholetou tradici. Před rokem 1989 se jednalo o studenty ze spřátelených socialistických 

republik, dnes zde může studovat kdokoliv. Naopak nejméně se u zahraničních studentů těší 

popularitě vzdělávání a výchova. Obecně je možné tvrdit, že jsou pro cizince atraktivnější 

obory s menší jazykovou náročností. 

1.5.5 Kriminalita a nelegální migrace cizinců 

Pokud dojde ke spáchání trestného činu na území České republiky, je jeho pachatel 

stíhán bez ohledu na jeho státní příslušnost či trestnost takového jednání v zahraničí (zásada 
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teritoriality). Při spáchání trestného činu hrozí cizinci trest vyhoštěním, který může být 

doplňkovým k jinému trestu nebo může figurovat samostatně. Tento trest může trvat od 

jednoho roku nebo na dobu neurčitou [Zákon č. 40/2009 Sb.]. 

Jednou z trestných činností je i soustavné, opakované, za zvlášť vykořisťujících 

pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněné zaměstnávání cizinců bez 

potřebného povolení. Trestem může být odnětí svobody (maximálně na tři roky), propadnutí 

věci nebo zákaz činnosti [Zákon č. 40/2009 Sb.]. 

Tab. 7: Počet kriminálních činů s ohledem na státní příslušnost pachatele v roce 2018 

Státní občanství Stíháno Obžalováno 
Zkrácené  

řízení 

Navrženo  

na potrestání 
Odsouzeno 

Celkem  38 464  33 821  38 470  36 100  54 448  

Mimoevropské země 487  392  317  283  640  

Evropské země celkem 37 977  33 429  38 153  35 817  53 808  

Evropa mimo EU 606  540  1 467  1 411  1 673  

Celkem EU 28 37 371  32 889  36 686  34 406  52 135  

ČR 35 755  31 453  34 561  32 357  49 136  

EU mimo ČR 1 616  1 436  2 125  2 049  2 999  
Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr. 

Zpracování tabulky vlastní. 

Výše uvádím tabulku s daty ohledně spáchaných kriminálních činů na území České 

republiky v roce 2018 s ohledem na to, z které části světa pochází pachatel. Po přepočtení na 

procenta (uvažuji v tomto případě odsouzené činy) jsou z více než 90 % pachateli trestné 

činnosti občané České republiky. Zbylých necelých 10 % připadá na cizince, z toho 5,5 % 

z Evropské unie, 3,1 % ze států Evropy mimo EU a 1,2 % z mimoevropských zemí. Nicméně 

nejčastějšími pachateli trestné činnosti z řad cizinců jsou občané ze Slovenska, Ukrajiny, 

Bulharska, Polska a Rumunska. Vliv na tento faktor má i jejich velká početnost oproti 

ostatním. 

Nelegální migrací se rozumí neoprávněný vstup osoby území (České republiky) nebo 

nedovolené opuštění území, či nedovolený pobyt. Jedná se o poměrně dynamický jev, který 

nelze jednoznačně předpovídat a může zásadním způsobem ovlivnit stabilitu státu. Oblast 

nelegální migrace spadá do působnosti orgánů cizinecké Policie České republiky. 

V současnosti jsou stěžejními pojmy vnější a vnitřní schengenská hranice. V ČR se vnější 

schengenská hranice nachází na hraničních přechodech na mezinárodních letištích. Oproti 
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tomu vnitřní hranice kopírují ty se sousedními státy (Rakousko, Německo, Polsko 

a Slovensko), ale spadají sem i letiště provozující lety pouze mezi státy schengenského 

prostoru [MVČR 2017; Zákon č. 191/2016 Sb.]. 

Graf 5: Nelegální migrace na území ČR v letech 2012–2018 

 
Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/data-nelegalni-migrace-cizincu#cr. 

Zpracování grafu vlastní. 

Graf výše znázorňuje vývoj nelegální migrace na území České republiky v letech 2012–

2018. V roce 2015 je patrný razantní (téměř dvojnásobný) nárůst, který koresponduje 

s mediálně známou tzv. migrační krizí. Následující roky se stabilně počet nelegálních 

migrantů drží okolo pěti tisíc. Zadržený nelegální migrant musí zemi opustit a může mu být v 

budoucnu ve vstupu zabráněno.  

1.5.6 Cizinci v ostatních zemích EU 

Mezinárodní migrace je společenský jev, který je pro dnešní dobu poměrně typický. 

V různé míře se týká všech států Evropské unie, ale i celého světa. Abychom mohli validně 

porovnat situaci v různých státech, je třeba sjednotit metodiku, dle které se bude jednotně 

postupovat. K tomu slouží (v rámci EU) Nařízení EP a Rady č. 826/2007, o statistice 

Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Všechny členské státy odevzdávají 

Eurostatu (Komisi) statistiky týkající se přistěhovalců. Tyto statistiky o přistěhovalcích do 

daného členského státu jsou shromažďovány a dále členěny dle daných kritérií; podle státního 

občanství a dále podle věku a pohlaví, podle země narození a v neposlední řadě podle země 

předchozího místa obvyklého pobytu [Nařízení EP a Rady č. 826/2007]. 
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Výše zmíněné nařízení definuje základní pojmy potřebné k jednotnému vykazování 

statistických dat. Přistěhovalec je definován jako osoba, která prostřednictvím přistěhování 

„získá své místo obvyklého pobytu na území členského státu na dobu, která je nebo 

pravděpodobně bude nejméně dvanáct měsíců dlouhá, přičemž předchozí místo obvyklého 

pobytu této osoby bylo v jiném členském státě nebo v třetí zemi“ [Nařízení EP a Rady 

č. 826/2007]. Místo obvyklého pobytu je tam, „kde osoba obvykle tráví období každodenního 

odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, (…)“ 

[Nařízení EP a Rady č. 826/2007].  

Z předchozího odstavce nepřímo vyplývá, že konkrétní data o počtech cizinců za 

Českou republiku se v rámci mezinárodní statistiky pro Eurostat odlišují od těch, které 

zveřejňuje Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra. Na vině je odlišná 

metodika.  

Graf 6: Procentuální podíl cizinců ve státech Evropy na obyvatele v roce 2017 

Zdroj dat: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/data-a-grafy-cizinci-v-ostatnich-zemich-eu#cr. 

Zpracování grafu vlastní. 

Výše uvedený graf zobrazuje procentuální podíl cizinců na většinové populaci ve 

státech Evropy (EU/EHP, ESVO a Švýcarsko). V tomto konkrétním případě je nutné 

reflektovat kromě procent i celkový počet obyvatel dané země. Na prvních místech 

s největším procentuálním podílem se umístily právě ty země, které svou rozlohou a počtem 

obyvatel nejsou velké. Tedy v absolutních číslech na jejich území žije menší počet cizinců.  
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Se svými téměř 5 % se Česká republika umístila v rámci porovnávaných států až na 23. 

místě. Naši nejbližší sousedé Slováci zaujali pozici nedaleko za ČR s necelými dvěma 

procenty (1,3 %).  

 

1.6 Vybrané výzkumy z oblasti studia cizinců a migrace 

Tato podkapitola se zaměřuje na souhrn výzkumů z oblasti postojů většinové 

společnosti vůči cizincům, případně výzkumů, které s tématem bezprostředně souvisí. 

Nejedná se v tomto případě o vyčerpávající výčet, ale o výběr těch výzkumů, které byly 

relevantní z hlediska mé práce a ze kterých čerpám informace během tvorby předkládané 

diplomové práce.  

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se postojům veřejnosti k cizincům 

z kvantitativního hlediska věnuje pravidelně v rámci výzkumu Naše společnost. V průběhu 

posledních několika let počet otázek zaměřených toto téma značně vzrostl společně se 

zájmem o cizince. Stejné znění otázek se periodicky opakuje; je tedy možné z dat utvořit 

časové řady, kde je patrný vývoj reflektující společenské změny. Výstupem těchto výzkumů 

jsou tiskové zprávy. 

V březnu 2020 se část dotazníkového šetření věnovala právě tématu postojů české 

veřejnosti k cizincům. Otázky se zaměřily na několik dílčích aspektů, kterými byly potřebná 

míra přizpůsobení se cizinců většinové společnosti, souhlas s jejich pobytem v ČR (a za 

jakých podmínek), jaký mají cizinci vliv na některé úseky hostitelské společnosti (kriminalita, 

kultura, hospodářství) a jaké musí splňovat podmínky, aby již nebyli většinovou společností 

vnímáni jako cizinci [CVVM 2020a; CVVM 2020b; CVVM 2019]. 

Další částí stejného dotazníkového šetření byl vztah české veřejnosti k národnostním 

skupinám žijícím v ČR. Konkrétně se respondentů dotazují na jejich sympatie (velmi 

sympatičtí až velmi nesympatičtí) ke Slovákům, Polákům, Rusům, Němcům, Romům, 

Ukrajincům, Maďarům, Čechům, Bulharům, Vietnamcům, Rumunům, Židům, Číňanům 

a Arabům [CVVM 2020c]. 

Třetí částí je baterie otázek zacílená na toleranci k vybraným skupinám obyvatel. 

Respondenti ze seznamu vybírají ty skupiny obyvatelstva, které by nechtěli mít za sousedy. 

Hned vedle homosexuálů, alkoholiků a drogově závislých se nachází skupiny, které 

s tématem cizinců, s ohledem na pojetí, alespoň z části souvisí (lidé jiné barvy pleti, cizinci 
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žijící v ČR, ale i muslimové). Zároveň respondenti odpovídají na to, jaká je v ČR tolerance 

k vyjmenovaným skupinám obyvatelstva [CVVM 2020d]. 

Pohledu většinové společnosti na cizince se z kvantitativního hlediska věnuje i Ústav 

empirických výzkumů STEM. Tyto výzkumy jsou realizovány na reprezentativním vzorku 

populace a jednotliví respondenti jsou oslovováni na základě kvótního výběru. Tématy je 

často vnímání cizinců na trhu práce [STEM 2018, STEM 2016a]. a percepce cizinců 

většinovou společností obecně [STEM  2016b]. 

Velmi zajímavým počinem přímo souvisejícím s mediálním obrazem cizinců je článek 

Zalabákové z roku 2012 „Afričané, Romové a další ‚cizinci‘ v české mediální realitě“. 

Navazuje v něm na svou bakalářskou práci, v níž z kvalitativního i kvantitativního hlediska 

analyzovala způsoby, jakými jsou cizinci na území České republiky prezentováni v masových 

médiích, ale i obsahy těchto sdělení. Nejčastějšími tématy všeobecně byla kriminalita 

a kultura [Zalabáková 2012]. 

Tématu mediální prezentace vybraných skupin cizinců v České republice se věnují 

i Petra Klvačová a Tomáš Bitrich v rámci výzkumu Multikulturního centra Praha. Ve 

výzkumné zprávě „Jak se (ne)píše o cizincích“ autoři upozorňují na hlavní aspekty, které hrají 

roli v prezentaci cizinců v médiích, ale kladou důraz i na úskalí tohoto způsobu prezentace 

(cizinci nemají možnost vyjádřit se k publikovaným zprávám) [Klvačová, Bitrich 2003]. 

Určitým shrnutím výsledků výzkumů na poli meziskupinových postojů je publikace 

„Češi a jejich sousedé“, jejíž autorkou je Sylvie Graf. Z názvu vyplývá, že se věnuje vztahům 

Čechů a Němců, Rakušanů, Poláků a Slováků, ale i českému sebepojetí. Zmiňuje národní 

stereotypy a tyto postoje srovnává mezi sebou. Kniha zároveň disponuje velmi zdařilým 

teoretickým úvodem [Graf 2015]. 

Publikace „Inventura předsudků“ uvádí analýzu postojů (předsudků) české většinové 

populace vůči vybraným skupinám obyvatelstva. Autoři pro analýzu zvolili skupiny osob bez 

přístřeší, cizince a Romské občany. Kniha obsahuje velice zdařilý teoretický aparát; výsledky 

výzkumu jsou postaveny na kvantitativních i kvalitativních datech (tzv. smíšený výzkum) 

[Čížek, Šmídová, Vávra 2017]. 

Sekundární analýzu kvantitativních dat nabízí kniha „Postoje k imigrantům“. Zdroji dat 

se v tomto případě staly reprezentativní sociologické výzkumy cílené pouze na Českou 

republiku, ale i výzkumy mezinárodního původu. Hlavním tématem jsou opět postoje české 



38 

 

veřejnosti k dílčím tématům souvisejícím s migrací nebo k jednotlivým národnostním 

menšinám. Mimo jiné zde autoři identifikují některé charakteristiky, které mají vliv na 

utváření postojů (životní úroveň, umístění respondenta na politickém spektru, vzdělání atd.) 

[Leontiyeva, Vávra (eds.) 2009]. 

Situaci čtyř vybraných národnostních menšin (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové) 

mapuje kniha „Menšinová problematika v ČR“, která slouží jako podkladová studie. Autoři 

publikace čerpají z výsledků kvalitativních i kvantitativních výzkumů a studií. Dotýkají se 

obecně témat jako historický vývoj imigrace, mezietnické vztahy, média, činnost organizací 

a spolků nebo kupříkladu hodnocení života v ČR [Leontiyeva (ed.) 2006].  

Analýza postavení migrantů a migrantek na území hlavního města Prahy je velmi 

zajímavý počin, který dává nahlédnout „na druhou stranu“ migrace. Autorkami publikace 

„Pražané s cizím pasem“ jsou Yana Leontiyeva, Renáta Mikešová a Blanka Tollarová. 

Autorky se dotazovaly (standardizovanou metodou dotazníku) samotných migrantů na dílčí 

aspekty jejich života v ČR (sociální vazby na majoritní společnost, služby poskytované pro 

přistěhovalé, čeština, vzdělávání dětí a dospělých obecně atd.) [Leontiyeva, Mikešová, 

Tollarová 2017]. 



39 

 

2 Metodologie výzkumu 

2.1 Cíle práce 

Ať už hovoříme o mediálním obrazu nebo o veřejné diskusi, cizinecká problematika je 

v posledních letech velice diskutovaným tématem. Akademická obec a výzkumné agentury 

tématu cizinců z kvantitativního hlediska věnují poměrně velkou pozornost, ovšem 

kvalitativních výzkumů je poskromnu. Statistická data ohledně cizinců na území ČR sbírá 

hned několik institucí (ČSÚ, Ministerstvo vnitra České republiky, Policie ČR, aj.) a zaměřují 

se na mnohé dílčí aspekty jejich života zde. Postojům české veřejnosti k populaci cizinců na 

území ČR se z kvantitativního hlediska věnuje pravidelně Centrum pro výzkum veřejného 

mínění (výzkum CVVM – Naše společnost). Do svých dotazníků jednou ročně (nejčastěji 

v březnu) zahrnuje baterii otázek, která se zaměřuje právě na postoje většinové společnosti 

k cizincům. Dále se postojům vůči cizincům věnují i některé významné mezinárodní 

výzkumy, kterými jsou kupříkladu ISSP (Mezinárodní program sociálního výzkumu), EVS 

(European Values Study) či ESS (European Social Survey). Do těchto dotazníkových šetření 

je zahrnuta i Česká republika. 

Kvantitativní reprezentativní data jsou do značné míry o společnosti vypovídající, avšak 

mají své přirozené limity. V otázce percepce cizinců neodkrývají dostatečně motivy lidí, 

jednotlivé zkušenosti nebo postoje. Tyto latentní struktury je možné odhalit pouze 

kvalitativními výzkumnými metodami, kupříkladu nestrukturovanými (narativními) nebo 

polostrukturovanými rozhovory s informanty. 

Neskromným cílem této diplomové práce je především porozumět, jakým způsobem 

nebo prismatem vnímá většinová společnost menšinovou populaci cizinců na území České 

republiky. Jinými slovy je cílem odhalit některé postoje většinové společnosti vůči populaci 

cizinců. Zároveň si klade za cíl poodhalit ony zmíněné latentní struktury; laicky řečeno 

zodpovědět otázku „proč“ a identifikovat činitele utvářející ony postoje. Ovšem formát 

diplomové práce nemůže komplexně pojmout problematiku postojů většinové společnosti 

vůči cizincům na území ČR, proto se práce zaměřuje na dílčí aspekty, které jsou shrnuty ve 

výzkumných otázkách uvedených níže.  

2.2 Výzkumné otázky 

Jelikož je problematika cizinců neskutečně obsáhlé téma, je naprosto esenciální zaměřit 

se pouze na určité výseky reality. Ty jsou reprezentovány skrze uvedené výzkumné otázky, 



40 

 

které blíže charakterizuji níže. Jejich výběr byl podmíněn předchozím studiem literatury 

a daty dostupnými v otázce cizinců, ale v neposlední řadě v rámci poslední výzkumné otázky 

tematicky navazuji na svou bakalářskou práci [Novotná 2018]. 

2.2.1 Výzkumná otázka č. 1 

Jakým způsobem dotazovaní definují cizince? 

Z teoretické části textu jednoznačně vyplývá, že existuje hned několik různých pojetí 

osoby cizince. Může se jednat o pojetí legislativní nebo o představu, která je spojena se 

smyslovým vnímáním či je založena na předchozí zkušenosti. Cílem této výzkumné otázky je 

identifikovat konkrétní znaky, kterými musí osoba disponovat, aby byla dotazovaným 

identifikována jako cizinec. 

2.2.2 Výzkumná otázka č. 2 

Do jaké míry a jakým způsobem se účastníci výzkumu o cizince zajímají? 

V současnosti se jedná o poměrně hojně diskutované téma, které se objevuje jak 

v tištěných médiích, tak v těch internetových nebo televizních. Právě okolo tohoto tématu se 

objevuje velké množství zavádějících nebo dokonce lživých zpráv a informací. Není na místě 

zde utvářet závěry, která média jsou seriózní a která cíleně mystifikují nebo manipulují. 

V rámci této výzkumné otázky chci primárně zjistit, do jaké míry se sami dotazovaní zajímají 

o tuto tematiku a jakým způsobem je tento (ne)zájem ovlivňuje. 

2.2.3 Výzkumná otázka č. 3 

Jakou mají dotazovaní osobní zkušenosti s cizinci? 

Postoje jsou v dnešní době utvářeny především skrze média a zkušenost, která je buď 

osobní, nebo vychází ze zkušenosti blízké osoby, na jejímž názoru záleží. V rámci této otázky 

chci definovat, jaké jsou konkrétní zkušenosti dotazovaných s cizinci a jak tyto zkušenosti 

následně definují jejich postoje a případné předsudky nebo stereotypy. 

2.2.4 Výzkumná otázka č. 4 

Jaký mají dotazovaní přístup k cizincům pocházejících z různých zemí? 

Ač je spojuje mnohé, cizinci jsou v Čechách sami o sobě značně nehomogenní skupina. 

Odlišuje je od sebe národnost, barva pleti, mateřský jazyk a další charakteristiky. Hlavním 
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smyslem této otázky je zjistit, zda dotazovaní skupinu cizinců nějakým způsobem vnitřně 

diferencují a případně zda vnímají odlišně určité národnosti nebo obyvatele různých 

kontinentů. Tato a předcházející otázka jsou si tematicky velice blízké. 

2.2.5 Výzkumná otázka č. 5 

Jaké jsou předsudky a stereotypy dotazovaných vůči cizincům? 

Předsudky samy o sobě pomáhají jednotlivcům lépe a rychleji se orientovat v podnětech 

přicházejících z vnějšího světa. Mohou v sobě obsahovat negativní, ale i pozitivní konotaci. 

V rámci této výzkumné otázky chci identifikovat možné předsudky vůči menšinové populaci 

cizinců v ČR. Během rozhovoru byla řeč zavedena na téma předsudků, ale jejich přítomnost 

byla zkoumána v rámci celého rozhovoru. Vzhledem k citlivosti tématu může informant 

záměrně zkreslit své vědomé odpovědi, aby neztratil před výzkumníkem svou tolerantní tvář.  

2.2.6 Výzkumná otázka č. 6 

Jaký vidí dotazovaní v cizincích přínos a/nebo naopak hrozbu pro většinovou společnost? 

V médiích se často hovoří o hrozbách, které s sebou přináší imigrující cizinci, méně se 

ale hovoří o možných přínosech pro různé aspekty české společnosti. V souhrnu se hovoří 

o oblasti ekonomiky, kultury, společnosti apod. V rámci této výzkumné otázky chci zjistit, 

zda dotazovaní vidí nějaký konkrétní přínos, případně hrozbu v otázce imigrace.  

2.2.7 Výzkumná otázka č. 7 

Jaký mají dotazovaní názor na studium cizinců v ČR? 

Tato výzkumná otázka je odkazem na mou bakalářskou práci z roku 2016, kde jsem 

zkoumala strategie navazování vztahů u zahraničních studentů na vysoké škole. Občané 

jiných států mají možnost studovat na vysoké škole v ČR za stejných podmínek jako Češi. 

Mohou si vybrat, zda zvolí (pokud jej jimi vybraná škola nabízí) zpoplatněné studium v cizím 

jazyce, či zdarma v češtině. Mým záměrem je zjistit, jak tuto možnost studia cizinců v ČR 

dotazovaní vnímají. 
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2.3 Výzkumná strategie 

V dřívějších dobách byla kvalitativní výzkumná strategie upozaďována ve prospěch té 

kvantitativní. Především dotazníková metoda zjišťování byla považována za nástroj 

opravdových výzkumníků. Dnes je tento názor již přežitý a kvantitativní i kvalitativní 

přístupy jsou hodnoceny jako rovnocenné na poli vědy. Ovšem obě strategie mají svá jasně 

daná specifika a do jisté míry i omezení. Ty je nutné při výzkumu vhodně reflektovat 

a respektovat.  

Oba přístupy je možné kombinovat, jelikož se v mnohém doplňují. Kvantitativní 

výzkum ze své podstaty zjišťuje několik málo informací o velké skupině lidí, kdežto 

kvalitativní výzkum se zaměřuje na hloubku informací a vnitřní pohnutky dotazovaných. 

V praxi je možné zjištěné závěry v rámci kvalitativního výzkumu formulovat do teorií a poté 

do hypotéz, které můžeme následně potvrdit nebo vyvrátit skrze kvantitativní výzkum. Jinými 

slovy jsou výsledky kvalitativního výzkumu vysoce validní (tzn. vypovídající o daném 

tématu), kdežto výsledky kvantitativního výzkumu (pokud je správně proveden a s náležitou 

pozorností je vybrán vzorek populace) jsou reliabilní, je tedy možné je generalizovat na celou 

populaci. Výsledky této diplomové práce je možné generalizovat pouze na populaci 

dotazovaných, nikoliv na celou populaci mladých dospělých, osob s vysokoškolským titulem 

nebo na dospělé obyvatele České republiky. Na druhou stranu je přínosem této práce hlubší 

a komplexnější popis zvoleného tématu postojů k cizincům [Disman 2002: 284-299]. 

Pro získání odpovědí na stanovené výzkumné otázky jsem zvolila metodu semi-

strukturovaného rozhovoru. Tato metoda je mi osobně nejbližší, jelikož je zachována určitá 

přirozenost rozhovoru, ale zároveň je předem v bodech dána určitá struktura4, které by se měl 

výzkumník držet. Apriorně daná struktura usnadňuje pozdější zpracování dat. Tedy dokonale 

snoubí výhody a minimalizuje nevýhody volného a strukturovaného rozhovoru. Rozhovor 

obecně je zřejmě nejpoužívanější metodou kvalitativního výzkumu. Nicméně je rozhovor 

poměrně časově náročnou metodou [Reichel 2009: 111-112]. 

Struktura rozhovoru a celkově celý rozhovor byl sestaven s ohledem na zásady tvorby 

otázek a jejich řazení. Nejdůležitějšími aspekty (vzhledem k rozmanitosti vzorku) byl ohled 

na srozumitelnost pro všechny a jednoznačnost. Všechny otázky byly otevřené, tedy bez 

možnosti výběru z předem daných kategorií. Dále bylo třeba mít na paměti možnou citlivost 

tématu pro dotazované, proto bylo nutné mít připravenou strategii pro odvedení pozornosti 

                                                 
4 Scénář rozhovoru je uveden v příloze. 
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dotazovaného na jiné bezpečné téma. V neposlední řadě otázky nesměly vyznít jako sugesce 

určité odpovědi nebo názoru [Reichel 2009: 99-106; Disman 2002: 148-152; Hendl 2016: 

176, 178-179]. 

Řazení otázek nebo témat rozhovoru není tolik striktní jako u dotazníku, jelikož 

v osobním kontaktu je možnost značné variability. Ovšem je žádoucí se těmito zásadami 

alespoň rámcově inspirovat nejen při tvorbě scénáře, ale i během samotného rozhovoru. Na 

úvod je vhodné rozhovor započít tématy (ne nutně spojenými s výzkumnými otázkami), které 

mají vytvořit vzájemný vztah mezi dotazovaným a výzkumníkem. První čtvrtina samotného 

rozhovoru (po udělení informovaného souhlasu) by měla obsahovat nenáročná a zajímavá 

témata výzkumu. Pro výzkum stěžejní témata je vhodné zařadit do druhé čtvrtiny rozhovoru, 

poté by náročnost témat a otázek měla mít opět klesající tendenci. Na konci dotazování je 

vhodné ptát se na socio-demografické údaje a případně i na těžko stravitelné otázky. Dalším 

nesmírně důležitým aspektem je přijatelná délka rozhovoru. Rozhovor by neměl být časově 

příliš náročný, aby nedošlo ke ztrátě pozornosti nebo zájmu dotazovaného (v krajním případě 

může dojít k předčasnému ukončení rozhovoru) [Reichel 2009: 106-107; Disman 2002: 156-

164; Hendl 2016: 173]. 

Ještě před samotným sběrem dat je žádoucí otestovat zvolenou metodologii a konkrétní 

metodu výzkumu v terénu v rámci tzv. předvýzkumu. Především je vhodné zjistit, zda se 

osvědčí metoda rozhovoru ve stanovené struktuře. Proto jsem ještě před oficiálním začátkem 

sběru dat provedla jeden zkušební rozhovor, abych měla jistotu, že je vůbec možné získat 

validní informace ke stanoveným výzkumným otázkám a zda je to v mých silách.  

Po testovacím rozhovoru a ověření zvolené metody již nic nebránilo samotnému sběru 

dat. Během procesu provádění rozhovorů je žádoucí již získané informace průběžně 

zpracovávat, tedy přepisovat, kategorizovat a kódovat. Díky tomu má výzkumník přesný 

přehled o saturaci vzorku s ohledem na jeho strukturu.  

Přepis 5  jednotlivých rozhovorů byl prováděn v programu f4transkript 6 , který je 

uživatelsky velice přívětivý a poměrně intuitivní. Mluvené slovo bylo přepsáno doslovně, 

tedy text nebyl nijak upravován (stylistika, gramatika a (ne)spisovnost zůstaly nezměněné) 

[Hendl 2016: 2012]. Přepsaným rozhovorům bylo přiděleno pořadové číslo dle data konání. 

                                                 
5 Ukázka přepsaného rozhovoru je uvedena v příloze této diplomové práce. 
6 Dostupné z: https://www.audiotranskription.de/english/f4. 
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Nikde nefiguruje konkrétní jméno nebo zkratka, tedy identifikace informanta je pro třetí 

osobu prakticky nemožná. 

Text jednotlivých rozhovorů byl kódován v počítačovém programu MAXQDA7, který 

poskytuje třicetidenní zkušební verzi. Kódování8 probíhalo s ohledem na stanovené výzkumné 

otázky, případně byla vyznačená pasáž s jinak zajímavými informacemi (v návaznosti na 

grounded theory). Právě díky kódování je mnohem snadnější orientovat se v tak notném 

množství textu.  

2.4 Způsob konstrukce vzorku 

U kvantitativní strategie se poměrně striktně a jednoduše stanovuje potřebný počet 

respondentů, aby závěry výzkumu mohly být generalizovány. Ovšem u kvalitativního 

výzkumu není zobecnění výsledků primárním záměrem, proto neexistuje jasně dané pravidlo, 

kolik informantů je nutné vyzpovídat. Já jsem se pro účely tohoto výzkumu inspirovala 

teoreticko-empirickou statí publikovanou v časopise Field Methods. Autoři v praxi zjišťovali, 

kolik je třeba provést rozhovorů, aby byl zjištěn dostatečný počet informací a došlo tak 

k saturaci vzorku. Jinými slovy, po kolika rozhovorech se budou informace jen opakovat 

a výzkumník se tedy nedozví nic nového. Během výzkumu totiž existuje jen omezené 

množství informací, které mohou výzkumníci zjistit (100 %). Kolektiv autorů zjistil, že již po 

analýze šesti rozhovorů je identifikováno až 80 % znaků. Po analýze dalších šesti (celkem 12) 

rozhovorů zjistili, že je identifikováno až 92 % znaků. Orientačně se tedy v rámci 

jednotlivých socio-demografických atributů řídím touto poučkou [Guest, Bunce, Johnson 

2006: 66]. 

Hlavním záměrem při utváření metodologické koncepce tohoto výzkumu byl co 

nejpestřejší soubor informantů s ohledem na základní socio-demografické aspekty. Těmito 

charakteristikami byly především pohlaví (proporční zastoupení mužů a žen), věk, nejvyšší 

dosažené vzdělání, průměrný čistý měsíční výdělek a velikost místa bydliště. Vzhledem 

k žádoucí variabilitě nebyl předem dán počet rozhovorů, které se musí uskutečnit. Nicméně 

v této souvislosti bylo nutné zohlednit časovou náročnost provádění rozhovorů. 

Cílová populace, ze které došlo k výběru informantů, byla definována jen několika málo 

charakteristikami: 

                                                 
7 Dostupné z: https://www.maxqda.com/#.  
8 Ukázka kódování je uvedena v příloze této práce. 
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 osoba žije na území České republiky a/nebo zde pracuje; 

 plnoletost (u dětí a mladistvých je větší administrativní zatížení, jelikož by 

zákonný zástupce musel doložit informovaný souhlas s výzkumem); 

 schopnost hovořit s druhým člověkem na dané téma a podávat relevantní 

odpovědi (apriorně jsou tedy vyloučeny osoby s takovým postižením, které 

znemožňuje komunikaci nebo vyžaduje jiná specifika v podobě např. znakové 

řeči); 

 ochota a právo k udělení informovaného souhlasu (vyloučené jsou osoby 

s omezenou svéprávností a neochotou zúčastnit se výzkumu). 

Jelikož kvalitativní výzkum nemá ze své podstaty předpoklady ke statisticky podložené 

generalizaci zjištěných výsledků na celou populaci a cílem je spíše popis problému než popis 

(vzorku) populace, je třeba informanty vybírat s tímto faktem na mysli. Zároveň vzhledem ke 

své velikosti je soubor „cílové populace“ těžko apriorně definovatelný, tedy neexistuje žádný 

seznam, ze kterého by bylo možné náhodně vybírat informanty. Proto byl pro účely tohoto 

výzkumu utvářen „předvýběr“ možných informantů, a to metodou snowball technique 

(sněhová koule). Tato metoda spočívá v dalším doporučování možných informantů, dokud se 

jména neopakují, a tedy dojde k nasycení. V případě takto blíže nespecifikované a rozsáhlé 

„cílové populace“ nelze předpokládat, že dojde k nasycení a konečnému opakování 

doporučených jmen [Disman 2002: 114-115]. 

V praxi utváření zmíněného předvýběru probíhalo tak, že jsem kontaktovala se 

základními informacemi o výzkumu několik osob, se kterými mě pojí osobní vazby. Požádala 

jsem je o doporučení několika dalším osobám, které by mohly mít zájem se výzkumu 

zúčastnit. Díky velké ochotě mi na sebe zájemci posílali kontakty se základními údaji o sobě. 

Nutno podotknout, že významnou roli ve zmíněném zájmu o účast na výzkumu hrálo štěstí.  

Již v průběhu tvorby zmíněného předvýběru bylo třeba přejít k samotnému výběru 

vhodných informantů pro rozhovory. Zvolený způsob je možné definovat jako teoreticky 

zaměřený výběr (theoretical sampling). Předním kritériem se stala ona variabilita v otázce 

základních socio-demografických charakteristik a následná teoretická saturace. Jinými slovy 

provedené rozhovory byly průběžně kategorizovány a analyzovány. Souběžností procesů 
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získávání informací a jejich zpracovávání byla zajištěna flexibilita při potřebě získat další data 

[Glaser, Strauss 1967 citováno in Hendl 2016: 153-154]. 

2.5 Způsob analýzy  

K textovým materiálům bylo přistupováno dvojím způsobem, a to skrze výzkumné 

otázky a metodou grounded theory. Hledání odpovědí na stanovené výzkumné otázky probíhá 

pomocí systematické analýzy textů, interpretací jednotlivých vyjádření a jejich zobecňováním 

(v rámci vzorku). Metoda grounded theory umožňuje výzkumníkovi vytvářet teorie založené 

přímo na empirických datech bez předchozího stanovení specifických výzkumných otázek 

nebo témat. Jedná se o poměrně intuitivní a kreativní metodu analýzy, která je podložena 

rozsáhlým studiem literatury, ale i výzkumníkovým cvikem. Tuto metodu zahrnuji pro případ, 

že z rozhovorů vyplynou jiné neočekávané a zajímavé informace, které by bylo vhodné 

interpretovat [Strauss, Corbin 1999: 20]. 

Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozmanitý vzorek, není možné 

výsledné odpovědi na výzkumné otázky generalizovat ani na celou skupinu dotázaných. Proto 

je namístě porovnávat zjištěné závěry v rámci kategorií dle socio-demografických 

charakteristik. Nelze očekávat, že nehomogenní soubor informantů vyprodukuje homogenní 

odpovědi na dané podněty. Níže uvádím výčet zmíněných charakteristik a jejich kategorizaci 

pro účely další analýzy. 

Pohlaví (zde je diferenciace poměrně jasná): 

 muž; 

 žena. 

Věk (S ohledem na historické a společenské události roku 1989, stal se právě tento letopočet 

milníkem pro účely kategorizace. U dotazovaných ve věku třicet let a méně probíhala 

primární socializace již za nového demokratického uspořádání společnosti. Nicméně nedá se 

v tomto ohledu očekávat ostrou názorovou hranici. Zároveň je poměrně obtížné odlišit efekt 

socializace probíhající v jiné době od efektu stárnutí, kdy se názory přirozeně mění v průběhu 

života.):  

 narození před rokem 1989; 

 narození po roce 1989 (osoby mladší třiceti let). 
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Místo bydliště (kategorie pro tuto proměnnou vychází z počtu obyvatel uvedeného místa 

bydliště): 

 malé obce do 1 499 obyvatel; 

 střední obce od 1 500 do 49 999 obyvatel; 

 velké obce nad 50 000 obyvatel. 

Průměrný měsíční výdělek (Vzhledem k tomu, že informanti pocházejí z rozdílných 

krajů České republiky, kde je i jiná průměrná měsíční mzda, je velice problematické tuto 

charakteristiku jasně definovat pro všechny. Proto jsem průměrnou měsíční hrubou mzdu za 

celou ČR 9  nechala skrze internetovou kalkulačku 10  přepočítat na čistý měsíční výdělek. 

Hodnota průměrného čistého měsíčního výdělku v ČR činí 25 557 Kč.): 

 podprůměrná mzda; 

 nadprůměrná mzda. 

Vzdělání (V tomto případě je uvažován nejvyšší úspěšně dokončený stupeň vzdělání. 

Nicméně v předvýběru informantů se nenacházela ani jedna osoba s nedokončeným 

základním nebo středoškolským vzděláním. Proto je charakteristika vzdělání kategorizována 

do tří hodnot): 

 středoškolské s výučním listem; 

 středoškolské s maturitou a vyšší odborné; 

 vysokoškolské (bakalářského a vyššího stupně). 

2.6 Etika výzkumu 

Etika a etický přístup je nedílnou, avšak mnohdy opomíjenou součástí každého 

výzkumu na všech úrovních (od bakalářských prací až po výzkumy zadané nejvyššími 

instancemi). Výzkumník má etický závazek vůči dotazovanému i vůči své profesi či roli 

výzkumníka. Osobně se ale domnívám, že existuje ještě třetí závazek, který má výzkumník 

                                                 
9 Data dostupná z: https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace. 
10 Kalkulačka dostupná z: https://www.vypocet.cz/cista-mzda. Do výpočtu nebyly zahrnuty dílčí údaje 

(manžel/manželka s ročním příjmem do 68 000 Kč, počet dětí, studium, invalidita, ani ZTP), pouze byla 

odečtena sleva na dani ve výši 2 070 Kč za měsíc. 
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vůči sobě a svému svědomí. Svou práci na výzkumu musí autor nejprve obhájit sám před 

sebou s vědomím, že jí věnoval dostatek času a postupoval s využitím svých maximálních 

schopností a s nejlepším úmyslem. Závazek vůči sobě samému je interního rázu, oproti tomu 

závazek vůči instituci a dotazovanému je externí povahy.  

Je žádoucí na tomto místě zmínit některé zásady, které je nutné při získávání informací 

a jejich zpracování dodržet. V sociologické praxi se nejčastěji odkazuje na zásady 

ICC/ESOMAR. Jedná se o mezinárodní kodex, který představuje v otázce etiky a základních 

principů rámcové mantinely. Ty potom do určité míry modifikují jednotliví výzkumníci dle 

svých zkušeností. Následující body (nejedná se o kompletní výčet zásad, ale o subjektivní 

výběr těch principů, které jsou důležité v případě výzkumu pro předkládanou diplomovou 

práci) vycházejí z poznámek, které má k etice výzkumu Reichel [2009: 176-179] a Hendl 

[2016: 157-159], avšak značně korespondují právě se zásadami uvedenými v kodexu 

ICC/ESOMAR [2016]: 

 Za žádných okolností nesmí dojít během výzkumu k jakémukoliv poškození 

(materiálnímu, emocionálnímu, psychickému) informanta. 

 Pokud jsou během rozhovoru zjištěny informace, které nepodporují hypotézy 

výzkumníka, je nutné neztrácet objektivní a citlivý náhled. Jakákoliv manipulace 

se zjištěnými informacemi nebo s dotazovaným přímo je krajně nepřípustná.  

 Výzkumník své role ve výzkumu nesmí zneužívat pro osobní pohnutky, tím 

klesá jeho důvěryhodnost. Zároveň nesmí zamlčet kolektivní autorství. 

 Vůči zadavatelům, sponzorům a jiným „výše postaveným“ institucím musí 

výzkumník zaujmout nezávislý postoj. Jeho primárním úkolem je vyřešit 

problém, nikoliv dodat výsledky, které si objednavatelé přejí. 

 Informace získané během dotazování mohou být citlivé nebo snadno 

zneužitelné, proto je nutné zamezit jejich zneužití. Zároveň platí, že informace 

mohou být využity pouze pro účely výzkumu, pro který byly získány. 

 Nesmí dojít ke zkoumání osoby bez jejího vědomí a výslovného informovaného 

souhlasu. Pokud to není z nějakého důvodu možné, musí být zkoumaná osoby 

informována ihned, jakmile to bude možné. Až na základě poskytnutí úplných 

informací o výzkumu je možné započít (rozhovor, dotazník, pozorování). 
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Zároveň nesmí být osoba do výzkumu jakýmkoliv způsobem nucena a může 

kdykoliv v průběhu odstoupit.  

 Je naprosto esenciální dodržovat anonymitu a soukromí všech zúčastněných 

a jejich výpovědí. Jakékoliv pořizování záznamu musí být předem 

prodiskutováno a schváleno.  

 Nezbytností v rámci výzkumu, ale i kteréhokoliv jiného mezilidského kontaktu, 

je dodržovat zásady slušného chování, respektovat důstojnost a právo na odlišný 

názor a svobodu každého jednotlivce. V případě výrazné emocionální reakce je 

vhodné dát dostatečný prostor pro vyjádření pocitů, to vše samozřejmě 

s ohledem na přání informanta. 

Během jednotlivých rozhovorů, ale i zpracování celé diplomové práce jsem důsledně 

postupovala dle výše zmíněných bodů a pravidel. Hlavní důraz jsem kladla na empatický 

přístup výzkumníka, který jsem si osvojila mimo jiné během své pracovní praxe v sociálních 

službách, a na anonymitu všech informantů. Zároveň nikdo nebyl nucen odpovídat, a pokud 

chtěl, mohl dotazovaný rozhovor bez jakýchkoliv potíží ukončit (to se stalo pouze jednou, 

částečná výpověď nebyla zahrnuta do zpracování výsledků).  
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3 Empirická část 

3.1 Deskripce souboru informantů 

V této části předkládané diplomové práce především představuji soubor informantů 

s ohledem na základní sociodemografické ukazatele. Namísto tradiční tabulky (kterou jsem 

zahrnula jako doplněk do příloh) jsem zvolila formát koláčového grafu, který vhodně 

vizualizuje proporcionální zastoupení jednotlivých kategorií proměnných (ukazatelů). 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 26 osob, se kterými byl proveden semi-strukturovaný 

rozhovor. Je na místě znovu připomenout, že výzkum nemá ambice na zobecňování výsledků 

na celou populaci. Zde chci demonstrovat fakt, že struktura populace dotazovaných je 

dostatečně variabilní. 

3.1.1 Struktura dle pohlaví  

Dá se konstatovat, že ochota zúčastnit se výzkumu a vlastní iniciativa je obecně vyšší u 

žen. Tento fakt se promítl i do souboru informantů pro tento výzkum, tedy proporce vzorku 

neodpovídají skutečné situaci ve společnosti.  

Graf 7: Struktura souboru informantů dle pohlaví 

 
Zdroj a zpracování vlastní. 

3.1.2 Věková struktura  

Vzhledem k účelu výzkumu byla proměnná věk kategorizována do dvou hodnot, a to 

narození před rokem 1989 a narození po něm. U narozených po daném roce probíhala 

především primární socializace již v novém společenském a politickém uspořádání země. 

Zároveň docházelo v pozdějších letech k nárůstu populace cizinců, tedy rostla 

pravděpodobnost vzniku osobní zkušenosti. Ovšem nelze v této otázce očekávat ostrý 

názorový předěl.  

9

17

muži

ženy
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Graf 8: Věková struktura souboru informantů  

 
Zdroj a zpracování vlastní. 

3.1.3 Struktura dle velikosti místa bydliště 

S rostoucí velikostí místa bydliště (obce) roste i pravděpodobnost různorodé struktury 

jeho obyvatelstva. Existuje tedy větší pravděpodobnost, že dotazovaný z větší obce bude mít 

„za souseda cizince“. CVVM a jiné výzkumy pracují s větším množstvím hodnot této 

proměnné, ale vzhledem k velikosti souboru informantů, postrádá velká míra diferenciace 

smysl. Proto nabývá tato proměnná tří hodnot. 

Graf 9: Struktura souboru informantů dle velikosti místa bydliště 

 
Zdroj a zpracování vlastní. 

3.1.4 Průměrný čistý měsíční výdělek 

Životní úroveň je do značné míry ovlivněna výdělkem a jeho výší. I přes značnou 

nehomogenitu vzorku co do velikosti bydliště a kraje republiky, bylo žádoucí v otázce příjmu 

definovat univerzální kategorie. Ty byly rozlišeny dle celorepublikového průměrného 

měsíčního hrubého výdělku přepočítaného na čistý příjem (přesný postup výše). Přepočítaná 

hodnota průměrného čistého příjmu činí pro účely této práce 25 557 Kč.  
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Graf 10: Struktura souboru informantů dle výše průměrné měsíční čisté mzdy 

 
Zdroj a zpracování vlastní. 

3.1.5 Vzdělanostní struktura 

Vzdělání je jedním z hlavních elementů, který během (nejčastěji) prvních třiceti let 

života utváří člověka jako celek. Největší vliv má vzdělání na schopnost jednotlivce pracovat 

s informacemi a vyhodnocovat některé situace. Existují opodstatněné domněnky, že vyšší 

vzdělání utváří osobnosti s otevřenou myslí, lepšími kognitivními dovednostmi, které 

umožňují vidět všechny souvislosti, a s tolerantnějšími postoji [Hagendoorn, Nekuee 2018: 

13-14]. Kvůli velikosti vzorku a jeho saturaci nebylo žádoucí v rámci tohoto atributu 

rozlišovat více možností. Z grafu vyplývá, že vzdělanostní struktura vzorku není vyvážená, 

jelikož v populaci dotazovaných se vyskytli pouze dva jedinci s dokončeným výučním listem 

a žádný se základním vzděláním. Variabilita souboru ve vztahu ke vzdělání existuje, nicméně 

má své limity, na které je potřeba brát zřetel při interpretacích dat. 

Graf 11: Struktura souboru informantů dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj a zpracování vlastní. 
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3.2 Výsledky výzkumu 

V této části diplomové práce představuji konkrétní výsledky výzkumu společně 

s doslovnými citacemi informantů. Předem je třeba zopakovat, že přepis rozhovorů je 

doslovný a jazykově nijak nestylizovaný (text obsahuje obecný jazyk, slang, vulgarismy). 

Nejprve výsledky představuji obecně bez ohledu na další diferenciaci vzorku dle socio-

demografických vlastností. Až následně se zaměřuji na případný vliv zmíněných atributů na 

odpovědi dotazovaného. 

3.2.1 Kdo je vlastně cizinec? 

V první fázi rozhovoru s dotazovaným bylo nesmírně důležité vzájemně si ujasnit 

terminologii. Již z teoretické části vyplývá, že osobu cizince je možné odlišit od většinové 

populace pomocí mnoha různých aspektů. Na druhou stranu, což v teoretické části definováno 

nebylo, nemusí příslušník většinové populace cizince od ostatních odlišovat vůbec. Socio-

demografické charakteristiky v této otázce nezaujímaly významnou roli. Je třeba dodat, že 

kritéria hodnocení, která uvádějí dotazovaní v tomto výzkumu, zda někdo je nebo není 

cizinec, do jisté míry kopírují atributy uváděné v souvislosti s integrací cizinců v dotazníku 

CVVM Naše společnost [CVVM 2020b]. Zmíněný fakt naznačuje, že otázky v tomto 

výzkumu skutečně odrážejí dimenze laického chápání toho, kdo je cizinec. 

Dotazovaní cizince obecně definovali na základě negativního (jaké atributy dle jejich 

názoru nejsou určující, tedy je vylučují), nebo pozitivního vymezení (jaké vlastnosti cizinec 

má). Samotné negativní vymezení vypovídá o tom, že informanti tuší nebo přímo ví, dle 

jakých parametrů je definice cizince formulována ostatními lidmi nebo zákonem a jasně se 

proti ní vymezují. Své přesvědčení vyjadřovali slovními spojeními jako: „Nikdy nevíme, jestli 

ten člověk jiné barvy pleti se tu narodil, nebo ne, proto barva pleti není rozhodující…“ či 

„Nezáleží na občanství nebo barvě pleti.“. Pro ně bylo mnohem složitější cizince definovat 

a mnohdy přiznali, že přes mnohovrstevnatost této problematiky, je naprosto nemožné jasně 

určit, kdo je cizinec a kdo jím není. 

Nicméně výše zmíněné negativní vymezení bylo mnohdy doplněno o konkrétní znaky, 

které dle dotazovaných naopak cizince určují. Vyjádření zněla kupříkladu: „Je mi jedno, kde 

se ten člověk narodil, pro mě je důležité, jestli se snaží zapadnout do společnosti.“ nebo 

„Občanství není stěžejní, záleží na tom, jak dlouho tu žije.“. 
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Většina dotazovaných se však přiklonila k pozitivnímu způsobu definování cizince, tedy 

vyjmenovali konkrétní vlastnosti nebo znaky, které jsou pro ně určující v otázce cizince. 

Informanti kladli největší důraz na ty atributy, jež jsou patrné hned na první pohled (barva 

pleti, jiný vzhled nebo styl oblékání) nebo vyjdou na povrch během prvních okamžiků 

rozhovoru (nemluví česky vůbec, případně hovoří s přízvukem). Až druhotně dotazovaní 

zmiňovali jiné aspekty, které nelze rozpoznat ihned. Konkrétně se jednalo o délku a důvod 

pobytu v ČR, chování, zvyky, náboženství ale samozřejmě i národnost. Nejčastěji byl jako 

určující znak označen jazyk (neschopnost hovořit plynně a bez přízvuku česky), poté jiné (ve 

smyslu „nečeské“, cizí české kultuře) náboženství, kultura a zvyky a na pomyslné třetí pozici 

se umístilo jiné než české státní občanství. 

Na druhou stranu mnozí ve svých výpovědích vyzdvihli kromě určitých znaků snahu 

učit se českému jazyku, potažmo potom kulturním zvyklostem nebo celkově zapojení se do 

české společnosti. Reprezentativním příkladem oné snahy může být následující citát jednoho 

z dotazovaných. 

„Vidím absolutní rozdíl v tom, pokud se koukám na Rumuna, který tu pracuje ve 

fabrice, nechce se učit česky, a jediné co tu dělá je to, že si vydělává peníze, a mezi 

Rumunem, který tu pracuje, snaží se učit česky, najde si tu partnerku a dělá vše pro to, 

aby tu žil plnohodnotný život. První případ je pro mě cizincem a druhý už cizinec není.“ 

Z úvah některých dotazovaných navíc vyplynulo, že občany Slovenské republiky 

nepovažují za cizince, respektive je považují za „speciální případ“ cizinců – (ne)cizinců. Bylo 

možné tento fakt předpokládat, jelikož Češi a Slováci mají společnou notnou část historie 

a jsou si kulturně i jazykově dost blízcí. Provázanost těchto dvou národů je neopomenutelná 

a nezpochybnitelná, ač z racionálního a právního hlediska jsou Slováci cizinci. S těmito 

tvrzeními přicházeli informanti starší věkové kategorie, ale možná paradoxně ve větší míře ti 

mladší třiceti let. 

„Když jsem o tom teď přemýšlel, došlo mi, že Slováky nepovažují za cizince, což je asi 

zvláštní.“ 

„Myslím, že ČR a Slovensko jsou si tak podobné státy, že ani nemůžu stoprocentně 

tvrdit, že Slováci jsou cizinci.“ 

„Mám pár přátel, kteří pocházejí ze Slovenska, ale neberu je úplně jako cizince. Spíše 

jako více Čechy než Slováky.“ 
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Druhým poznatkem, který vyplynul z rozhovorů, byla identifikace populace Romů jako 

cizinců. Tento názor byl provázán s odmítnutím přijetí kultury většinové společnosti, barvou 

pleti, menší produktivitou práce a s „životem na sociálních dávkách“. To odpovídá výsledkům 

analýzy tištěných médií, kterou provedla a publikovala Zalábáková. Z té vyplývá, že čeští 

Romové jsou těmito sdělovacími prostředky prezentováni právě jako cizinci [Zalabáková 

2012: 83]. 

V rozhovorech často figurovaly pojmy národnost a státní občanství, které dotazovaní 

libovolně zaměňovali. Státní občanství se váže k aktuálnímu statutu osoby a její právní vazbě 

na jeden stát (či více států); nemusí zůstat během celého života člověka neměnná. Národnost 

je během života většinou neměnná a váže se na určité území (Češi, Moravané, Slezané) nebo 

národní dědictví (Romové) či stát (Italové) do kterého se dotyčný narodil.  

Pokud dotazovaní zohledňovali otázku státní příslušnosti, většinou výše zmíněné pojmy 

národnost a státní občanství libovolně zaměňovali a užívali je jako synonyma. Případně 

k vyjádření užívali eufemismy jako: „narodil se jinde“ nebo „jiná národnost“ či „pochází 

z jiné země“. Tento fakt by se dal vysvětlit důrazem na sociální obraz reality, v neprospěch 

legislativního rámce. Slovní spojení „státní občanství“ ve výpovědích figurovalo poměrně 

zřídkakdy, ale pokud ano, jednalo se o jediný určující znak cizince a informant jej považoval 

za pouhou formalitu. Jinými slovy občanství neovlivňuje jeho smýšlení o člověku, jelikož se 

nejedná o informaci, kterou by osoba sdělovala v běžném rozhovoru. Zároveň je nutné 

podotknout, že o státním občanství se zmínili ti dotazovaní, kteří v rámci své profese pracují 

s identifikačními údaji osob/klientů. 

3.2.2 Zájem nebo nezájem o cizince? 

Témata migrace a cizinců byla především v minulých letech intenzivně diskutována jak 

v médiích (televize, noviny, internetová média), tak mezi veřejností. Ve své době by se dalo 

hovořit o mediální záplavě zpráv s touto tematikou. Svou cestu mezi veřejnost si našlo 

i značné množství dezinformací a neúplných či zkreslených zpráv. Nechci na tomto místě 

zpochybňovat některé informace nebo je podrobovat kritice. V rámci této výzkumné otázky 

chci zjistit, jaký je zájem dotazovaných o problematiku cizinců a migrace, a jakým způsobem 

pracují s informacemi a případně jak je tyto informace ovlivňují.  

Masmédia se totiž významným způsobem podílejí na konstrukci obrazu reality, ač jsou 

mnohdy tyto obrazy založeny pouze zčásti na osobní zkušenosti. Příjemce má pak pocit, že 
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tyto obrazy jsou věrné, jelikož mu chybí ona vlastní zkušenost. Obrazy cizinců v médiích 

mnohem více vypovídají o představách většinové společnosti než o realitě [Zalabáková 

2012: 79, 86]. Na druhou stranu z analýzy postavení migrantů a migrantek, která se týkala 

některých konkrétních aspektů života v Praze, vyplynulo, že s mediálním obrazem samotných 

migrantů je nespokojena více než polovina dotázaných rezidentů původem ze zemí mimo EU 

[Leontiyeva, Mikešová, Tollarová 2018: 74]. 

Z kvantitativního hlediska dotazovaní většinou uvedli, že se o zprávy a novinky, které 

se týkají cizinců a migrace, aktivně nezajímají. Jako důvod uvedli pocit přehlcení těmito 

informacemi v průběhu minulých let a v mnoha případech zdůraznili i nedůvěryhodnost 

sdělovacích prostředků. Pokud informanti věnují pozornost této problematice alespoň 

příležitostně nebo dokonce pravidelně, je důvodem potřebnost těchto informací pro jejich 

práci (školu) nebo osobní zájem. Osobní zájem byl u dotazovaných spojen s obavou o své 

bezpečí nebo se zvědavostí ohledně současné situace (vývoj od období tzv. migrační krize). 

„Vzhledem k mému působení ve sféře cestovního ruchu se zajímám o problematiku 

cizinců a migrace. Informace v médiích však beru vždy s rezervou a na konkrétní 

situace si tvořím svůj vlastní názor.“ 

Analýza rozhovorů také poukázala na to, že pokud dotazovaný aktivně vyhledává 

informace ohledně migrace a cizinců, jeho názory jsou na pomyslné škále vyhraněné buď 

v kladných hodnotách, nebo v negativních. Nikdy se nenacházely v neutrální pozici, kdy by 

byla dotazovanému problematika cizinců ‚jedno‘ nebo neměl utvořené názory. O povaze 

a zabarvení jejich postojů většinou rozhoduje fakt, zda zjišťované informace vědomě 

podrobují kritickému hodnocení. Z povahy rozhovorů a vyjadřování dotazovaných vyplynulo, 

že aktivní zájem o problematiku vede k názorové stálosti a utvrzenosti. Tzv. nepostoje jsou 

kamenem úrazu mnohých výzkumů, ale jakýkoliv zájem o problematiku nebo i osobní 

zkušenost napomáhají k názorové utříděnosti a stálosti [Leontiyeva, Vávra 2009: 21]. 

„Zajímám je silné slovo. Média mají velkou moc a můžou situaci výrazně zkreslovat.“ 

Dotazovaní vyzdvihovali nutnost pečlivě vybírat zdroje a podrobit nalezené informace 

kritickému uvažování, jelikož je možné na internetu nalézt nepřeberné množství falešných 

a zkreslených zpráv, které mají za cíl především zmanipulovat úhel pohledu čtenáře. Někteří 

dotazovaní dokonce uváděli, že neví o konkrétních zdrojích, které by podávaly objektivní 

a emocionálně nezabarvené informace. 
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„Co se týče migrace, sleduji to pouze okrajově. V tu dobu, co se hodně řešila vlna 

nelegálních migrantů z Afriky, jsem si zjišťoval informace po internetu, protože 

v televizních novinách se ukazují pouze reportáže podněcující nenávist vůči všemu. 

Spousta negativních, nebo zbytečných zpráv, které jsou zakončené vtipnou reportáží o 

andulce na vodních lyžích. V tu chvíli, kdy jsem si zjistil informace ohledně tohoto 

tématu, přestal jsem se o to tolik zajímat, protože jsem zjistil, že tu téměř žádný imigrant 

nechce zůstat.“ 

3.2.3 Máte kolem sebe cizince? 

Postoje jsou utvářeny v prvé řadě vnějšími vlivy, kterými mohou být média, zkušenost 

zprostředkovaná blízkou osobou, na jejímž názoru informantovi záleží, nebo přímá zkušenost 

zde konkrétně s cizinci (s ohledem na vlastní pojetí definice tohoto pojmu). Dotazovaným byl 

nejprve dán volný prostor odpovědět na obecně položenou otázku, jaké mají zkušenosti 

s cizinci. Až následně jsem se doptávala na konkrétní skutečnosti a jejich vliv na aktuální 

postoje. Z rozhovorů vyplynulo, že především osobní zkušenost v jakékoliv formě se stala 

jedním z hlavních činitelů (ne-li hlavním) v otázce tvorby postojů vůči cizincům. Vliv 

zkušeností je naprosto zásadní, avšak při jeho absenci tuto roli přejímají zprostředkované 

informace a hromadné sdělovací prostředky.  

Ani v dnešním globalizovaném světě není samozřejmostí blízká osobní zkušenost 

s cizincem. Mnozí dotazovaní konstatovali, že sice cizince potkali, ale nebyli s ním v užším 

nebo dlouhodobém kontaktu. Jednalo se v tomto případě o setkání s turisty, vzdálenými 

spolupracovníky, účastníky stejných akcí (mezinárodní konference, festival) nebo na 

dovolené s obyvateli cílové destinace. Takovýto kontakt (i když poměrně častý) nemá 

s ohledem na výpovědi informantů přílišný vliv. Vůči populaci cizinců tak dotazovaní bez 

osobní zkušenosti zaujímají spíše neutrální postoje s jistou mírou benevolence. 

„Na mezinárodních konferencích se potkávám s návštěvníky z jiných zemí. Není čas 

a prostor na téma odlišných kultur, mluvíme jen o našem oboru.“ 

„Cizince potkávám v Praze, kdy si všechno fotí, jak prdlý. Pak taky na horách Poláky, 

co si přijedou k nám zalyžovat, vyskakují si a předbíhají ve frontě. Další v Hradci 

studenti, kteří sem přijedou na semestr studovat.“ 

Ve výše zmíněném případě, kdy dotazovaní nemají hlubší osobní zkušenost s cizincem, 

přebírají roli hlavního vlivu na utváření postojů jiné informační zdroje. Těmito zdroji jsou 
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zprostředkovaná zkušenost blízké osoby a sdělovací média. I přes to, že se jedná o zkušenost 

nepřímou, může vyvolat (a často i vyvolá) velmi silnou emocionální reakci, což ilustruje 

doslovná citace dotazovaného níže. 

„Ukrajinci přepadli moji mámu ve večerních hodinách, chrápou ožralí v restauracích 

za bílého dne. Maji nevhodné poznámky, dělají hluk a v našem městě znásilnili ženu. 

Vše je na kamerách. Bohužel tento zaostaly národ, který leze k nám, neví vůbec, co je 

kamera, takže je to ani nezastaví ubližovat slušným výdělečně činným lidem.“ 

Osobní přímá zkušenost dotazovaných s cizinci by se dle provedených rozhovorů dala 

obecně kategorizovat podle několika vlastností, které jsou pro tento kontakt charakteristické. 

V prvé řadě se jedná o citovou blízkost vztahu (známí, přátelé, rodina, partneři), dále je 

možné rozlišovat dle hodnocení dané zkušenosti (pozitivní nebo negativní) a v neposlední 

řadě dle prospěchu pro samotného dotazovaného (řemeslníci, kteří odvedli svou práci kvalitně 

nebo naopak, fungující vztah nebo ne). Podobnou, jen odlišně formulovanou kategorizaci 

uvádí Sylvie Graf ve své knize Češi a jejich sousedé: meziskupinové postoje a kontakt ve 

střední Evropě [Graf 2015: 32-35]. 

Z rozhovorů vyplynulo, že kontakty vykazující citovou blízkost a pozitivní hodnocení 

dotazovaného, mají velmi významný vliv na formování postojů vůči cizincům. Pokud se 

jedná o opravdu blízký kontakt, dotazovaný již danou osobu nemusí definovat jako cizince. 

Celkově pokud má člověk blízké kontakty s cizinci, klesá i míra předsudečnosti. Stejné závěry 

uvádí i Čížek, Šmídová a Vávra [2017: 140-141]. S opačným efektem je tomu u blízkých 

negativních zkušeností (nebo žádných zkušeností), které formují postoje směrem 

k odmítavosti. 

 „Nemůžu říct, že je pro mě cizincem, ale můj nejlepší přítel je Ir žijící v ČR něco málo 

přes deset let. Znám celkem dost cizinců, někteří patří k mým přátelům a známým, ale 

opět málo koho z nich bych označil přímo za cizince. S několika cizinci jsem dříve 

studoval, některé občas potkám díky práci. Mám s nimi převážně pozitivní zkušenosti, 

většinou se více snaží než našinci.“ 

 „Vzhledem k tomu, že cizinci jsou bráni jako levná pracovní síla, měl jsem kolem sebe 

spoustu Rumunů, Bulharů, Ukrajinců a podobně. Bohužel díky tomu o nich nemám 

dobré mínění, protože jejich chování bylo diametrálně odlišné od nás – absolutně 

neslušní, neurvalí, hygienické návyky v dětství zřejmě přeskočili, všude nechávali 
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nepořádek, spoustu z nich věčně agresivní. Myslím si, že díky tomu, že tu vlastně nežijí, 

jen vydělávají peníze, se tu chovají otřesně. Ovšem taky je to dané mentalitou národů.“ 

Negativní zkušenost s cizinci se u dotazovaných koncentrovala u několika stěžejních 

témat, kterými byla víra (konkrétně vnucování cizincovy víry), kriminalita, špatná hygiena 

nebo nevhodné sebeobslužné návyky a postavení cizinců na trhu práce jako levné pracovní 

síly, díky které dochází k poklesu peněžního ohodnocení manuálních profesí. Pracovníci 

v manuálních profesích se cítí být ohroženi cizinci přicházejícími z jiných zemí – důsledkem 

čehož je vysoká konkurence při hledání práce a snižující se mzdy. 

Zřejmě nejsilnější možnou zkušeností ovlivňující postoje vůči cizincům je ta, pokud se 

dotazovaný sám ocitl v pozici cizince na vlastní kůži. Díky příležitostem, které současná 

politická a hospodářská situace v Evropě nabízí, je možné vycestovat na delší časové období 

z republiky za účelem vzdělání, práce nebo rekreace. Povaha této zkušenosti a schopnost 

vcítit se tím pádem do situace druhého určuje do jisté míry následně i postoje dotyčného. 

Následující citát potvrzuje tezi, že předsudkům a diskriminaci se nejlépe daří ve společnosti, 

která je zasažena jakoukoliv sociální změnou nebo nestabilitou, především ekonomickou. 

Příslušníci většinové společnosti reagují na obavy z ohrožení kvality jejich života. Původ této 

hrozby připisují právě cizincům [Graf 2015: 29]. 

„Můj otec je Kubánec, já se narodil a žiju v ČR. Mám snědou kůži. Sám jsem si něco 

zažil.“ (…) „Po střední škole jsem byl já cizincem v Anglii na dva roky. Ale Anglie je 

plná cizinců, takže tam problém nebyl. Alespoň do 2008, kdy přišla krize, a Britové se 

ukázali v pravém světle a první, koho začali posílat domů, byli Poláci, protože ‚They 

took our jobs!‘. Já už jsem stejně ten rok chtěl jet domů, takže se mě to úplně nedotklo, 

ale kolegové mi psali, že je to na Britech znát, už se někteří koukali na cizince skrze 

prsty.“ 

Aby se člověk ocitl v postavení cizince, nemusí kvůli tomu ani vycestovat do zahraničí. 

Zvláštností jsou některá byrokratická specifika, která mohou z Čechů cizince uměle vytvořit. 

Pro zajímavost níže uvádím výpověď dotazovaného. 

„Doslova jsem se stala cizincem ve své zemi. Když jsem byla na rodičovské. Můj manžel 

byl Slovák, tak jsme se synem byli z pohledu VZP bráni za občany Slovenska a museli 

jsme být pojištěni na Slovensku a primárně jezdit k lékaři na Slovensko. Můj projev na 

zdravotní pojišťovně dlouho nezapomenou.“ 
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3.2.4 Je cizinec jako cizinec? 

Z provedených rozhovorů vyplynulo, že dotazovaní cizince nevnímají jako jednotnou 

skupinu obyvatelstva, ale diferencují ji na základě vlastních kritérií. Ovšem nelze paušálně 

tvrdit, dle jakých měřítek cizince od sebe navzájem odlišovali. Někteří využívali hledisko 

vnějších fyzických znaků, zemi původu, jiní dokonce náboženství, anebo se ve svých 

výpovědích nedrželi jen jednoho způsobu rozeznávání a kombinovali předchozí zmíněné. 

Způsob distinkce přímo souvisel s jejich zkušenostmi, a to vlastními nebo zprostředkovanými 

známou osobou nebo médii. 

Jak konkrétně dotazovaní kategorizovali cizince, je uvedeno v následující podkapitole, 

která se věnuje předsudkům. Tato a následující výzkumná otázka jsou si velice blízké, proto 

na sebe budou přirozeně navazovat. Nicméně z rozhovorů dále vyplynulo, že informanti 

odlišovali cizince i dle dílčích klíčů. Prvním z nich byla snaha se přizpůsobit se většinové 

společnosti, a to především jazykově, kulturně (respektovat kulturu hostitelské země 

a nesnažit se veřejně demonstrovat nebo zavádět své zvyky či tradice) a pracovně (tzn. 

aktivně pracovat nebo podnikat). Všechny zmiňované znaky integrace se objevují v šetřeních 

Centra pro výzkum veřejného mínění [CVVM 2020b]. 

 „Určitě dělám rozdíly mezi cizinci. Jsou národnosti, které mi nevadí, protože se svým 

chováním chtějí začlenit do naší populace. Moc nevyčnívají a hlavně se nedopouštějí 

trestných činů.“ 

Dotazovaní zastávali značně přívětivější postoje k těm cizincům, kteří projevovali snahu 

k přizpůsobení se, tedy k integraci. Jako jedny ze stěžejních znaků nepřizpůsobení se 

informanti jmenovali kriminalitu nebo jiné formy nepokojů, neochotu pracovat, tedy závislost 

na sociálním systému České republiky, prosazování zavádění vlastních (radikálních) 

kulturních prvků do společnosti, veřejné praktikování své víry a utváření separovaných ghett 

ve městech. Vašát a Bernard při zkoumání ukrajinské komunity v Plzni došli k závěru, že 

míra integrace Ukrajinců souvisí s délkou pobytu a množstvím Čechů v jejich sociálních 

sítích [Vašát, Bernard 2015: 221-222]. Jinými slovy právě s tím, že se neuzavírají do 

sociálních sítí definovaných svou národností. 

„Myslím, že Česká republika dává velké příležitosti pro cizince, pokud mezi nás 

zapadnou. Pokud se cizinci vymykají našemu obvyklému, pak nastává problém. 
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Nemohou najít zaměstnání, jsou na dávkách, které jsou dotované z příjmů spíše 

necizinců Čechů. Ti jsou poté naštvaní na cizince a snaží se je ze země vyhnat.“ 

„Nevím, jestli si to uvědomují, ale pokud žijí na území nějakého státu, tak by se měli 

přizpůsobovat jeho zvyklostem. a ne naopak.“ 

Z výše uvedených citací je evidentní, že dotazovaní, kteří kladli důraz na úplné 

přizpůsobení a „nevyčnívání“ cizinců, brali toto přizpůsobení jako něco samozřejmého. Stejně 

tak samozřejmé pro ně byly i sociální normy a zvyklosti, kterým by se měli cizinci plně 

přizpůsobit. Jinými slovy by cizinci měli bez výhrad absorbovat kulturu a zvyky hostitelské 

země; své původní zvyklosti mohou do jisté míry praktikovat v bezpečném prostředí „za 

zavřenými dveřmi“. 

3.2.5 Objektivní pohled, máme? 

Téma předsudků a stereotypů považují někteří za poměrně citlivé, proto se o něm 

mnohdy zdráhají ve společnosti otevřeně mluvit. O konceptu tzv. social desirability, tedy 

o rozporu hodnot (postojů) a jednání, hovoří autoři knihy Postoje k imigrantům [Leontiyeva, 

Vávra 2009: 21-23]. V tomto případě bylo nutné zaujmout empatický přístup, který mezi 

dotazovaným a výzkumníkem vytvoří alespoň dočasnou důvěru, díky které se plně v tomto 

tématu otevře. Rozhovor k vědeckým účelům sám o sobě vytváří poměrně bezpečné prostředí, 

kdy je zaručena anonymita odpovědí a zároveň akceptaci názorů dotazovaného. Ovšem ani 

tak nemusí být validita zaručena. 

Pro zajímavost jsem se všech informantů zeptala na přímou otázku, zda mají vůči 

cizincům nějaké předsudky. Odpovědi dotazovaných byly doprovázeny znatelnými rozpaky. 

Nicméně odpověď na tuto otázku ne vždy korespondovala s tvrzeními v průběhu rozhovoru. 

Často totiž dotazovaní deklarovali, že vůči cizincům nechovají žádné negativní předsudky, 

avšak jejich výroky v průběhu rozhovoru svědčily o něčem jiném. Zároveň se předsudky či 

negativní postoje neprojevovaly pouze v konkrétních vyjádřeních přisuzujících určitou 

vlastnost, ale také ve volbě slov. 

Nejčastěji v rozhovorech zaznívaly kladné předsudky směřované k populaci cizinců 

pocházejících z Vietnamu (ač se administrativně mnohdy o cizince již nejedná). Pro naprostou 

většinu jsou to nebližší cizinci, o kterých mohou referovat z přímé zkušenosti (nikoliv 

zprostředkovaně z médií). Dotazovaní vyzdvihovali jejich schopnost přizpůsobit se a být 

prospěšní pro společnost (díky provozování vlastních podniků, tedy pracovitosti, a jejich 
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kuchyni). Je žádoucí zmínit, že imigranti z Vietnamu do České republiky přicházeli již před 

rokem 1989, konkrétně po roce 1950, kdy byly navázány diplomatické vztahy obou zemí. 

Tento fakt má zřejmý vliv na pociťovanou blízkost obou národů a pozitivní postoje vůči 

cizincům z Vietnamu [Leontiyeva 2006: 46-48]. Poněkud zarážející je, že zjištěné postoje 

vůči cizincům z Vietnamu jsou poměrně v rozporu s tím, co uvádí ve svých sděleních média. 

Nejvíce článků se týkalo samozřejmě jejich pracovitosti a píle, ale další nejpočetnější skupina 

článků se týkala kriminality úzce spojené se stánkovým prodejem, konkrétně se jedná 

o pašování a prodej padělaného zboží [Klvačová, Bitrich 2003: 27]. 

„Ti Vietnamci jsou pracovití, ti mi nevadí. Začlenili se.“ 

„Jinak jak už jsem zmiňovala, tak tu jsou Vietnamci, ale ani nevím, jestli je mám 

považovat za cizince.“ 

Vůči ostatním skupinám cizinců nebyly postoje dotazovaných tak pozitivní. O cizincích 

z Ukrajiny, či jiných zemí bývalého Východního bloku (Rumunsko, Bulharsko) hovořili 

informanti nejčastěji jako o „levné pracovní síle“ a také pojmenovali jejich „nedostačující 

hygienické návyky“. Zaměstnavatelé mají potíže obsadit některé pozice, proto jsou mnohdy 

nuceni zaměstnávat cizince z východních zemí. Poptávka po zaměstnancích značně převyšuje 

jejich nabídku ze strany evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadech práce [Vlková 2016; 

Kopecký 2019]. Nejedná se ovšem pouze o manuální práce ve velkých závodech (továrnách), 

ale jsou poptáváni i vysokoškoláci v různých oborech (management, technické odvětví, věda 

a výzkum a další). V současné době již neplatí zažité stigma, že cizinci pracují na méně 

kvalifikovaných postech. Zároveň se nejedná jen o cizince z východních zemí, ale i z těch 

západních (Velká Británie, Španělsko, Itálie, Francie) [Ginter, Holý 2018]. 

Níže uvedené citáty reprezentují negativní postoje dotazovaných k integraci a obecně 

i k zaměstnávání cizinců. Celkově nepanovala shoda v těchto postojích. Nicméně je možné 

konstatovat, že dotazovaní s vyšším vzděláním a vyšším měsíčním výdělkem spíše 

vyjadřovali souhlas ohledně zaměstnávání cizinců z východních zemí na hůře ohodnocených 

pozicích. Odůvodňovali to vyjádřením ve smyslu: „nikdo jiný by to stejně nechtěl dělat“.  

U jednotlivců s vyšším ukončeným vzděláním se předpokládá, že nemají na trhu práce 

tak silnou konkurenci. Oproti tomu pracovníci v manuálních profesích, kde není vyžadována 

speciální kvalifikace, soutěží o nejisté pracovní pozice s více konkurenty i z ostatních zemí, 

jelikož jsou na takových pozicích cizinci plnohodnotně akceptováni. Druhotným efektem 
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v tomto případě může být tlak na nižší mzdové ohodnocení. Zajímavým příkladem předešlých 

řádků je následující citát. Dotazovaná zde staví do protistojné kategorie „cizince“ a „slušné 

lidi“, tento fakt vypovídá o velice pokleslém mínění o cizincích. 

 „Spíš cizinci berou práci, a potom slušnej člověk nemůže nic pořádnýho sehnat. a když 

už, tak je to mizerně placený.“  

V souvislosti s první výzkumnou otázkou jsem se již zmiňovala o tom, že občané ze 

Slovenské republiky jsou poměrně zvláštním příkladem (ne)cizince. Provázanost s Českou 

republikou je i po téměř třiceti letech od rozdělení republik znatelná, a to především 

u dotazovaných starších generací. Ovšem i mladší generace byla mírně v rozpacích při 

vlastním rozhodování, zda Slováky za cizince považují, nebo ne. Mnozí reflektovali, že 

formálně se o cizince jedná, avšak pocitově je jako cizince definovat nemohou. Vůči 

Slovákům se v rozhovorech neobjevily žádné předsudky nebo stereotypy. 

Češi a Slováci mají kvalitativně dobré vztahy, což je mimo jiné důsledek kulturní, 

jazykové a geografické blízkosti, ale stejně tak i společné historie. Výzkumy veřejného 

mínění toto tvrzení potvrzují, jelikož se Slováci umisťují na prvních místech v charakteru 

mezietnických vztahů. Neopomenutelným faktem je, že Slováci si mohou díky této blízkosti 

zachovat znaky své etnoidentifikace (jazyk, kultura, vědomí příslušnosti ke slovenskému 

národu) [Leontiyeva 2006: 19]. 

„Slováky většina Čechů stále nevnímá jako cizince. Sice jsme již dlouhá dva samostatné 

státy, ale společná minulost je stále patrná.“ 

Jak jsem opět zmínila již v první výzkumné otázce ohledně definice cizince, z výpovědí 

některých informantů vyplývá, že jako cizince označují i Romy. Je tomu tak v důsledku jejich 

vizuálního vzezření (barva kůže) a odlišného životního stylu. Dotazovaní odkazovali na jejich 

závislost na vyplácení peněžních dávek ze strany státu, tedy závislost na sociálním systému 

České republiky a lenost. Zmíněná lenost a žití ze sociálních dávek, dále pak sobeckost, 

hloupost, nezodpovědnost a další byly vlastnosti často připisované Romům, jak to vyplývá 

z díla Inventura předsudků [Čížek, Šmídová, Vávra 2017: 157-163]. Nutno podotknout, že 

tyto předsudky vůči celé skupině pramení především z negativní osobní zkušenosti 

a sdílených příběhů. 

Nepřátelství vůči této skupině obyvatelstva se na jednu stranu mohlo stát základem pro 

některé odmítavé postoje vůči cizincům různých zemí. Někteří informanti se apriorně obávají 
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podobné životní strategie u nově příchozích cizinců, což je umožněno především díky jejich 

absenci osobní zkušenosti s cizinci.  

„Každá rasa a národ má skupinu lidí, která odmítá pracovat a být produktivní pro stát, 

a chce jen žít z dávek a tak dále. Například u nás velká část Romů. Toto jsou lidi, na 

které já mám negativní pohled. a nemusí to být nutně Romové, i spousta bělochů Čechů 

žije stejně.“ 

Pravděpodobně nejsilnější emoční reakci u dotazovaných vzbuzovalo, pokud hovořili 

o cizincích z Turecka, případně o osobách vyznávajících muslimskou víru. Přirozeně tyto dvě 

skupiny spojovali v jednu – etnikum a náboženská víra v jejich vyjádřeních splývaly. 

Konkrétní země, kde by převládala muslimská víra, nezmiňovali. Dotazovaní hovořili 

především o jejich „závislosti na dávkách“, „zavádění násilných praktik“ a o tom, že „nás tu 

chtějí vyhladit“. Sami informanti identifikovali, že tyto negativní postoje a předsudky mají 

svůj původ v cílených mediálních sděleních, které nepopisují realitu objektivně. Největší 

rozmach popisované zpravodajské portály zaznamenaly v době vypuknutí tzv. migrační krize, 

a i nadále po ní. 

„Z bezpečnostního hlediska… no jak to říct…. Jak bezpečné je pustit do Evropy národ, 

kde je úplně normální pálit ženám prsa, obřezávat děti a další zvěrstva?“ 

Cizince tmavé barvy pleti dotazovaní v rozhovorech uváděli v poměru méně často. 

V tomto případě blíže nespecifikovali zemi původu. Tento fakt je možné vysvětlit absencí 

osobních zkušeností v menších a středních městech. Nicméně k cizincům tmavé pleti 

přistupují dotazovaní s obavami. Apriorně pociťují strach, který pramení z jejich mnohdy 

mohutnější stavby těla, tyto odkazy na rozdíly v tělesné konstituci nás upozorňují na 

přetrvávající význam představ v biologii zakořeněných představ a stereotypů o jednotlivých 

etnicích a „rasách“. Zároveň informanti používali rozdílnou terminologii, pokud hovořili 

právě o člověku tmavé pleti. K označení takového člověka používali termín „černoch“ a větší 

skupinu označili jako „tlupu“. Tyto výrazy svědčí o podřadném postavení cizinců tmavé pleti 

u dotazovaných. 

„Myslím, že pokud by šlo o černocha klidného, nebála bych se být v jeho společnosti. 

Pokud by šlo o černocha hlasitého a ještě k tomu ve větší tlupě, tam bych už si dávala 

na ně docela pozor a hodně bych je sledovala.“ 
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Poslední zmiňovanou skupinou byli cizinci kulturně blízcí Čechům. V tomto případě se 

jednalo o evropské národy bez bližší specifikace. Vůči nim dotazovaní nevyslovovali žádné 

negativní postoje, předsudky nebo apriorní obavy. Spíše vyzdvihovali blízkost a snadnější 

integraci do české společnosti.  

„Když se sem přistěhuje rodina Řeků tak nemám problém… Samozřejmě můžou mít 

v rodině vraha, ale to prvotní riziko je minimální.“ 

Tyto laické definice rozdílů mezi „našinci“ a „cizinci“ mohou mít (a v minulosti také 

měly) velmi výrazné dopady na jednání. V nejkrajnějším případě nepřátelství je možné 

hovořit o důsledku, který ve svém díle Modernita a holocaust popisuje Zigmund Bauman. 

Fyzická a psychická vzdálenost od obětí se stala během Druhé světové války jedním 

z předpokladů k systematickému vyhlazování některých skupin obyvatelstva. Dalšími prvky 

byla byrokracie, očerňování Židů až do té míry, že nebyli považováni za lidské bytosti, 

pasivita obyvatel a antisemitská politika centralizovaného státu [Bauman 2003: 133-164]. 

Nesnažím se rozhodně predikovat opakování historie, pouze chci poukázat na možnou 

nápadnou spojitost. 

Ač výzkumná otázka cílí na předsudky a stereotypy příslušníků většinové společnosti 

vůči cizincům, chci na tomto místě navíc zmínit, že se v rozhovorech objevily i postoje 

dotazovaných vůči Čechům, což je relevantní i pro definici cizinců, která je konstruována 

právě v opozici vůči stereotypu vlastního národa. Velice přirozeně v rozhovorech přišla řeč na 

současnou situaci ohledně postojů vůči cizincům v kontextu celé společnosti. Dotazovaní 

kritizovali český národ jako plný předpojatostí a podněcující k předsudkům či dokonce 

k nenávisti. 

„Česká republika je hodně xenofobní stát. Převážně starší generace. Většinu informací 

mají z velkých médií, a na ty není stoprocentní spoleh, co se kvality informací týče.“ 

„Myslím, že v Čechách je vůči cizincům hodně předsudků. Má je ale i vláda, a to by 

neměla. Pozitiva případné pomoci cizincům by měla převažovat nad určitými riziky. 

Myslím, že občané i vláda často podceňují potřebu pomoci a přeceňují případná 

rizika.“ 

Pro porovnání, z dotazníkového šetření CVVM ohledně vztahu české veřejnosti 

k národnostním skupinám vyšlo, že z cizinců měli respondenti nejvřelejší vztahy se Slováky, 

posléze s Poláky, Maďary a Vietnamci. Naopak nejhorší vztah mají s Romy a Araby. 
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Ukrajinci a Rusové se umístili v prostředku tabulky [CVVM 2020c]. Obdobné závěry 

(v rámci dichotomie sympatie versus nesympatie) vyplývají i z předchozích odstavců 

shrnujících výpovědi dotazovaných. 

Kniha Inventura předsudků, jejímiž autory jsou Tomáš Čížek, Michaela Šmídová 

a Martin Vávra, se zaměřuje na předsudky a stereotypy formulované většinovou společností 

vůči cizincům. Z rozhovorů, které autoři provedli, vyplývají některé konkrétní stereotypy 

spojované s různými národnostmi. Mnohé stereotypy a předsudky vůči konkrétním skupinám 

cizinců uvedené v knize korespondují (nebo kopírují podobnou myšlenku) s těmi 

vycházejícími z výzkumné části předkládané diplomové práce. Nutno podotknout, že 

diferenciace cizinců je v obou případech poněkud odlišná, jelikož v mém případě nebyly 

některé národnosti explicitně uvedeny nebo byly zahrnuty do většího celku (země bývalého 

Sovětského svazu, země kulturně blízké) [Čížek, Šmídová, Vávra 2017: 133-134]. 

3.2.6 Cizinec – přínos nebo hrozba? 

Odpověď na tuto výzkumnou otázku rozhodně není jednoznačná. Informanti ve svých 

výpovědích zaujali buď jasné stanovisko ohledně přínosu či hrozby, nebo naopak 

zdůrazňovali mnohovrstevnatost reality a svou neochotu přiklonit se pouze k jedné z variant. 

Druhou možnost volili mnohem častěji dotazovaní s vyšším stupněm vzdělání. Kvantitativně 

se identifikace hrozby s příchozími cizinci objevovala mnohem častěji než přínos. Je třeba 

podotknout, že konkrétní témata jako kultura, ekonomika nebo pracovní síla se objevovaly jak 

v negativní konotaci, tak v pozitivní.  

Podstata označení cizinců jako hrozby byla reprezentována tématy kriminality, 

závislosti na sociálním systému státu, zavlečení nemocí a celkové nepřizpůsobivosti. V tomto 

ohledu se jedná o relativně závažná témata, která mají ve svých důsledcích dopad na celou 

společnost.  

Přínos cizinců dotazovaní spatřovali v obohacení kultury, turismu (příjmy pro 

ekonomiku), ale především v jídle. Jídlo totiž představuje křehké spojení dvou světů a je 

prostředkem pro poznávání nových kultur. Nicméně, zmíněná témata přínosu jsou oproti 

hrozbám pouze povrchovým obohacením, které se dotýká většinou volného času, a nezasahují 

ve větší míře do integrity společnosti. Opět byla znatelná určitá odměřenost a neochota 

plnohodnotného přijetí konkrétních znaků za vlastní. Tento fakt vhodně reprezentuje 
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následující citát, kde byl zvolen výraz „prezentovat“ v souvislosti s cizí kulturou. Propast 

mezi „my“ a „oni“ je zde znatelná významem citace i zvolenými pojmy.  

„Vhodným způsobem a na různých akcích ji [kulturu]. prezentovat ostatním. Byla jsem 

na ochutnávce kuchyní z různých zemí pořádaných Českou diecézní charitou. Také 

hudbu a tanec můžou prezentovat.“ 

Centrum pro výzkum veřejného mínění zahrnul do březnového (2020) šetření otázku, 

zda představují nově příchozí občané jiných národností problém. Celých 53 % dotázaných 

odpovědělo, že představují problém (ano); 40 % odpovědělo, že nepředstavují problém (ne). 

Celkově lze tvrdit, že některá témata ohledně přínosu nebo hrozby kopírovala ta uvedená 

v dotazníku Naše společnost [CVVM 2020a]. Ač nelze srovnávat kvalitativní a kvantitativní 

výzkumy, negativní postoje a obavy v rozhovorech mírně převažovaly.  

Téma pracovní síly se objevovalo jak v případě označení cizinců za přínos, tak i hrozbu. 

Dotazovaní v souvislosti s přínosem zmiňovali, že „se zaměstnavatelům cizinci vyplatí“ 

a „cizinci dělají práci, kterou by Češi nedělali“. V těchto vyjádřeních byla patrná určitá 

odměřenost, jelikož se jich tato problematika nedotýká (nemají pocit, že by jejich pracovní 

pozici mohl zaměstnavatel spolehlivě obsadit cizincem). Větší emoce se projevily u výpovědí 

s negativními postoji k zaměstnávání cizinců. V tomto případě byla patrná značná míra vlastní 

angažovanosti dotazovaných a obava z možného nahrazení na pracovní pozici cizincem. Na 

druhou stranu ani jeden z dotázaných nekonstatoval, že přistěhovalci by mohli alespoň 

částečně řešit problém stárnoucí populace (tato otázka je obsažena ve výzkumu CVVM Naše 

společnost – Postoje české veřejnosti k cizincům) [CVVM 2020a]. O ambivalentnosti postojů 

ohledně cizinců na českém trhu práce hovoří i Tomáš Čížek v jedné z kapitol knihy Postoje 

k imigrantům, kde vychází především z kvantitativních výzkumů českých i mezinárodních 

[Leontiyeva, Vávra 2009: 52-53]. 

„Místo toho, aby za tu danou práci dali slušnou výplatu a zaměstnali Čechy, radši sníží 

mzdu a najme si více cizinců. Místo kvality vsází na kvantitu.“ 

Citace výpovědi dotazovaného výše porovnává v otázce práce Čechy a cizince. Češi 

jsou v tomto případě vnímáni jako kvalitní pracovníci, které je třeba i adekvátně peněžně 

ohodnotit (autostereotyp). Oproti tomu u cizinců je třeba kvalitu nahradit kvantitou, která 

nemusí být tak finančně náročná. Několik dalších informantů uvedlo, že jsou cizinci hůře 
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placení a díky jejich „výhodnosti“ není pro zaměstnavatele tak atraktivní zaměstnávat české 

dělníky. 

Dotazovaní s vyšším stupněm vzdělání (zpravidla, ne ovšem) dokázali popsat, že svět 

a otázka migrace není jen černá nebo bílá, ale přináší s sebou pro společnost pozitiva, ale 

zároveň i negativa. Také mnohdy zdůraznili, že je třeba reálně ve všech svých důsledcích 

zvážit pro a proti, nikoliv jen přeceňovat negativa s migrací spojená.  

„Samozřejmě to [migrace]. sebou přináší i nějakou hrozbu, jedná se vesměs 

o extremistické skupiny, které vnucují všem svoji víru, kulturu a podobně. Nikdy není jen 

dobrá strana věci.“ 

3.2.7 VŠ vzdělání opravdu pro všechny? 

Jak jsem uváděla výše, existuje několik možností, jak mohou na českých vysokých 

školách studovat studenti z cizích zemí. Krátkodobou variantou jsou výměnné studijní pobyty 

v rámci zahraničních programů podporujících mobilitu studentů; délka trvání je zpravidla 

jeden až dva semestry během každého vysokoškolského stupně vzdělání. Dlouhodobou 

variantou je rovnou zápis ke studiu na české vysoké škole, a to buď do studijního programu 

v českém jazyce, nebo v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, výjimečně v němčině). Studium 

v cizím jazyce je zpravidla zpoplatněno.  

S těmito informacemi byli dotazovaní seznámeni, pokud nebyli znalí možností, jaké 

jsou cizincům nabízeny. Jednalo se ovšem o hrstku informantů, kteří sami vysokoškolské 

vzdělání neměli. Ostatní, ač nikdy na vysoké škole nestudovali, věděli alespoň okrajově 

o těchto možnostech. V následujících odstavcích nezohledňuji postoje dotazovaných 

k výměnným pobytům v rámci mezinárodní podpory mobilit. 

Kladné postoje ke studiu cizinců na českých univerzitách zaujímá drtivá většina 

dotazovaných. Nejčastější argument se týkal samotné možnosti českých studentů absolvovat 

zahraniční vysokou školu. Někteří ovšem apelovali na hrazení studií ze studentových zdrojů 

(i v případě studia v češtině), jelikož se obávali jeho odchodu z České republiky po dokončení 

svých studií. Ambivalentnost rozhodnutí, zda má student z ciziny svá studia hradit, nejlépe 

reprezentuje následující citát. 

„Klidně ať tu studují, ale jsem pro to, aby si studium hradili. Případně, pokud by to měli 

hrazené, tak by se museli zaručit, že budou praxi například jako MUDr. vykonávat 
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v ČR. Zas na druhou stranu, když sem přijede student z Keni, tak je fakt, že tam 

potřebují rozhodně doktora více než my tady. Tomu bych to nechala snad i zadarmo, 

protože tam bude více užitečný.“ 

Nesouhlasné postoje se nesly v duchu odmítnutí financování školného z veřejných 

prostředků, jelikož mají dotazovaní obavu z návratnosti vynaložených prostředků. Jinými 

slovy, pokud cizinec vystuduje vysokou školu za státní peníze v České republice a po promoci 

se zde usadí, prostředky vynaložené na jeho studium „vrátí“ do státní pokladny formou 

odvedených daní. V některých případech byl nesouhlas spjat s odmítavými postoji vůči všem 

cizincům. 

„Nevim, proč by tu měl někdo studovat. Češi se taky nikam necpou. Mají mít u nich taky 

školy. a vůbec nevim, proč by tu měli študovat za naše peníze.“ 

Dotazovaní nesouhlasili s upravováním podmínek studia a atestací pro cizince; 

preferovali stejná pravidla pro všechny studenty. Na druhou stranu si uvědomovali výhody 

pro studenty a školu, jež s sebou cizinec v kolektivu vysoké školy přináší. V neposlední řadě 

je nutné zmínit, že informanti vyjadřovali obdiv k těmto studentům, především k jejich 

jazykovým schopnostem v otázce českého jazyka. 

„Studenti se právě co nejdřív naučí poznávat další kultury a nová prostředí a to jim do 

budoucna hodně pomůže vytvořit si nějaký svůj názor na danou problematiku. Ať už 

pozitivní, nebo odmítavý, ale podložený vlastní zkušeností, a to je podle mě to důležité.“ 

V této výzkumné otázce zaměřující se na postoje ke studiu cizinců na českých vysokých 

školách se neprojevil významný vliv socio-demografických faktorů. Pouze nesouhlasné 

stanovisko vyjadřovali o něco častěji dotazovaní s nižším stupněm vzdělání, starší věkové 

skupiny, rezidenti menší nebo střední obce a negativní nebo žádnou osobní zkušeností 

s cizinci.  
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3.3 Shrnutí výsledků výzkumu 

V této části práce nejprve uvádím, jaký mají vliv socio-demografické a jiné faktory na 

postoje dotazovaných. Dále v textu kapitoly shrnuji a do jisté míry zobecňuji (s ohledem na 

využitou metodu kvalitativního výzkumu) získané odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

Ani jedna ze socio-demografických charakteristik se neukázala jako jasný determinant, 

ale určitý vliv je možné identifikovat. Největší rozdíly v odpovědích dotazovaných byly 

patrné v souvislosti s jejich vzděláním. Dotazovaní s vyšším stupněm vzdělání (vysoká škola) 

častěji zasazovali problematiku do širšího kontextového rámce a zdůrazňovali, že realita není 

jen černá nebo bílá. Negativní postoje více zastávali dotazovaní s nižším stupněm vzdělání 

(střední škola s výučním listem nebo s maturitou), avšak nelze paušálně konstatovat, že 

všichni s tímto stupněm vzdělání mají negativní postoje. Zároveň dotazovaní s nižším 

stupněm vzdělání méně obratně ovládali práci s informacemi a jejich kritickým zhodnocením.  

Velikost bydliště sama o sobě nehrála přílišnou roli, ale při bližším dotazování jsem 

zjistila, že i místo bydliště sehrává svůj význam v postojích jednotlivce vůči cizincům. 

Dospívání a život celkově v obci, která disponuje problémovou lokalitou (vyloučená lokalita 

s romskou menšinou, vyšší počet obyvatel, kteří pracují v továrně v tzv. průmyslové zóně 

a pocházejí ze zahraničí), značně ovlivňuje postoje směrem k negativnímu. 

Negativní postoje se vyskytovaly jak u mužů, tak i u žen. Rozdíly v postojích by byly 

zřejmě lépe průkazné při početnější populaci dotazovaných. Vliv věku byl patrný jen zčásti; 

negativní postoje zaujímali spíše dotazovaní starší věkové skupiny. Ovšem podobně jako 

u vzdělání nelze tvrdit, že by všichni informanti starší určitého věku měli negativní postoje. 

V souvislosti s výší měsíčních příjmů, neprokázala se žádná jednoznačná souvislost. Vliv 

mělo do určité míry pracovní zařazení dotazovaného, a to především v otázce zaměstnávání 

cizinců. Pracovníci v manuálních profesích se cítili více ohroženi zahraničními pracovníky, 

tedy zastávali negativnější postoje. 

Tím, jak základní proměnné ovlivňují postoje vůči cizincům, se z části zabývali 

i Leontiyeva a Vávra v publikaci Postoje k imigrantům. V kvantitativní regresní analýze dat 

z CVVM zjistili, že nejvýraznější vliv na postoje má vzdělání, čistý měsíční příjem 

domácnosti, životní úroveň domácnosti, pohled do budoucna a zčásti i politická orientace 

nebo jiné aspekty týkající se Evropské unie [Leontiyeva, Vávra 2009: 72-73]. V porovnání 
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s jejich zjištěními jsou patrné určité podobnosti, především v otázce vzdělání. Ovšem některé 

proměnné jsem já do výzkumu nezařazovala vůbec. 

Nicméně největší vliv na utváření postojů a na přítomnost předsudků měly především 

osobní zkušenosti, případně zkušenosti blízké osoby, na jejímž názoru informantovi záleží. 

Pozitivní a časté zkušenosti pomáhají utvářet kladné postoje a odbourávat negativní 

předsudky. Naopak absence osobní zkušenosti a nepříjemné zážitky mají za následek 

prohloubení negativních předsudků a postojů vůči cizincům. 

Druhotně se na tvorbě postojů a případných předsudků podílejí média. Mnohdy se jedná 

i o alternativní informační servery, které samy sobě přisuzují nálepku poskytovatelů „jediných 

pravdivých“ informací. Informace plynoucí z těchto zdrojů (bez kritického zhodnocení 

a ověření původu zprávy dotazovaným) ovlivňují postoje informantů směrem k nepřátelství 

a negativním předsudkům či stereotypům.  

První výzkumná otázka se zabývala tím, jak dotazovaní definují cizince. Informanti 

k definici cizince využívali znaky, které jsou patrné na první pohled (barva pleti, stavba těla 

nebo styl oblékání), případně se jednalo o aspekty, jež jsou rozpoznatelné během prvních 

minut osobního rozhovoru (dotyčný neovládá český jazyk nebo hovoří s přízvukem). Dalším 

aspektem, který vstupuje do definice cizince, byla doba rezidence v České republice, ale 

i snaha začlenit se a přizpůsobit. Vymezení cizince z legislativního hlediska zmínilo jen 

několik málo dotazovaných, a navíc povětšinou jako doplněk jiného kritéria. Občané 

Slovenské republiky za cizince dotazovaní nepovažují, i když reflektují, že z objektivního 

a legislativního hlediska se o cizince jedná. Tento fakt je dán jazykovou a kulturní blízkostí 

obou národů. Druhým speciálním případem cizince jsou Romové, kteří z legislativního 

hlediska cizinci být nemusí, ale dotazovaní je jako cizince označovali (kvůli tmavší barvě 

pleti a odlišnému životnímu stylu). 

Druhá výzkumná otázka mířila na to, jak se dotazovaní zajímají nebo nezajímají 

o problematiku cizinců a migrace. V rozhovorech se ukázalo, že se informanti příliš o toto 

téma nezajímají, důvodem byl především pocit přehlcení informacemi z předešlých let (2015 

a dále) a nedůvěry k sdělovacím prostředkům a médiím. V tomto ohledu zdůraznili nutnost 

pečlivě vybírat zdroje zpráv a zjištěné informace podrobit kritickému zhodnocení ohledně 

věrohodnosti. Pokud se někdo o problematiku aktivně zajímal, důvodem byla potřebnost 

těchto informací pro studijní nebo pracovní účely nebo osobní zájem z hlediska bezpečnosti.   
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Třetí výzkumná otázka cílila na zkušenosti informantů s cizinci, ať už osobní nebo 

zprostředkované (médii nebo blízkou osobou). Z rozhovorů totiž vyplynulo, že právě vlastní 

zkušenosti mají nejvýznamnější vliv na utváření postojů vůči populaci cizinců. Nicméně, 

vlastní významnější zkušenost není ani v dnešním globalizovaném světě samozřejmostí 

a mnozí dotazovaní takovou zkušenost opravdu neměli. V tomto případě roli na utváření 

postojů přejímaly zprostředkované zkušenosti a informace podané z médií. Pokud dotazovaní 

měli osobní zkušenost s cizinci, její povaha udávala do jisté míry i postoje vůči této skupině. 

Pozitivní zkušenosti vedly k tolerantním postojům, naopak negativní (v některých případech 

i neutrální, případně žádné) zkušenosti měly za následek negativní postoje a předsudky.  

Čtvrtá výzkumná otázka se zaměřila na možné odlišnosti vnímání cizinců z různých 

zemí nebo oblastí odlišně. Dotazovaní nevnímali cizince jako jednu homogenní skupinu, ale 

vnitřně ji diferencovali. K tomuto rozlišení využívali zemi původu, vnější fyzické znaky 

(barva pleti) nebo náboženství, případně se jednalo o kombinaci těchto charakteristik. 

Druhotně dotazovaní cizince diferencovali na základě jejich ochoty přizpůsobit se kultuře 

a životnímu stylu České republiky. Jako projev neochoty asimilovat se identifikovali 

především příjem peněžních dávek ze strany státu, kriminalitu, neučení českému jazyku 

a veřejné praktikování svých zvyků. Jako přizpůsobení se uváděli dotazovaní studium 

českého jazyka a usazení se s protějškem původem z ČR.  

Pátá výzkumná otázka cílila na identifikaci předsudků a stereotypů v populaci 

dotazovaných. Jedná se o dosti citlivý aspekt, co se výzkumu týká, jelikož si dotazovaní 

uvědomují, že mít předsudky vůči některým skupinám obyvatel není žádoucí. Proto 

v některých případech dotazovaní vědomě hovořili o své snaze hodnotit každého jednotlivce 

až na základě vlastní zkušenosti. Ovšem v jejich mluvě bylo možné nalézt mnohé stereotypní 

představy nebo předsudečná vyjádření. Pozitivní předsudky a stereotypy vyjadřovali 

dotazovaní především o občanech původem z Vietnamu. Stěžejními pojmy se stala 

pracovitost, píle, přizpůsobení se a prospěšnost. Občané z Ukrajiny (případně obecně ze zemí 

bývalého Východního bloku) byli označováni za levnou pracovní sílu, jako nepříliš 

inteligentní až zaostalý národ a byly zmíněny nedostačující hygienické návyky. Opět velmi 

silné negativní postoje konstatovali dotazovaní v souvislosti s Romy, kdy zmiňovali jejich 

odlišný životní styl, závislost na sociálním systému státu a lenost. Negativní postoje a apriorní 

strach vyjádřili někteří dotazovaní ohledně cizinců z Turecka. Velice negativní předsudky se 

objevily ve výpovědích o Arabech, muslimech a lidech s tmavou barvou kůže. 
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Šestá výzkumná otázka se zaobírala tím, zda dotazovaní považují cizince za hrozbu nebo 

přínos pro většinovou společnost. Dotazovaní shledávali v cizincích přínos, častěji ovšem 

hrozbu. Informanti s vyšším dokončeným vzděláním se nepřikláněli jen k jedné z těchto 

variant, ale zdůrazňovali multidimenzionální povahu reality. Identifikované hrozby se pojily 

s tématy, která mají ve svých důsledcích dopady na celou společnost nebo její části (závislost 

na sociálním systému státu, kriminalita, zavlečení nemocí atd.). Naopak eventuální přínosy 

cizinců se koncentrovaly v rovině volného času a obohacení po stránce kultury (nové pokrmy, 

hudba, tanec a další). Téma pracovní síly se v rozhovorech objevovalo jak ve smyslu přínosu 

(cizinci především z východních zemí v ČR zastávají pozice, které nechtějí Češi vykonávat), 

tak v souvislosti s hrozbou (cizinci „berou“ práci Čechům a jejich přítomnost na trhu práce 

snižuje průměrné platové ohodnocení některých profesí a pozic). 

Sedmá výzkumná otázka se zaměřila na to, zda dotazovaní souhlasí (a případně za 

jakých podmínek) se studiem cizinců na českých vysokých školách. Tímto dílčím tématem 

jsem navazovala na mou bakalářskou práci z roku 2016. Dotazovaní ke studiu cizinců na 

českých vysokých školách neměli výrazné připomínky, souhlasili s touto možností. Tématem 

se stala otázka, zda mají být zahraničnímu studentovi náklady na studium hrazeny státem 

(jako ostatním českým studentům) nebo si je mají hradit jako samoplátci. Protivahou souhlasu 

se stal argument, že i čeští studenti mohou vycestovat v rámci svých studií do zahraničí. 

Nicméně dotazovaní s negativními postoji vůči cizincům kategoricky odmítali, aby studenti 

měli možnost studovat na české VŠ. 

Ve výpovědích dotazovaných se objevily poměrně silné stereotypy vůči Čechům, 

ovšem nejednalo se o pozitivní postoje, i když se jedná o vlastní (členskou) společenskou 

skupinu. Dotazovaní identifikovali český národ jako značně xenofobní a nenávistný vůči 

cizincům. Tento poznatek je v rozporu s tvrzením, že autostereotypy bývají většinou 

pozitivního rázu [Velký sociologický slovník 1996: 1229-1230]. 

Výše uvedené odstavce naznačují, že mezi českými občany a „těmi druhými“ cizinci je 

stále patrná mnohdy nepřekročitelná bariéra. Cizinci jsou v České republice některými 

vnímáni jako tolerovaní návštěvníci než rovnocenní partneři. Cizincům není povětšinou 

upíráno právo zde žít, ale je na ně vyvíjen tlak ohledně plné asimilace do české společnosti 

a především „nevyčnívání z davu“. 
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Na závěr tohoto shrnutí bych sem ráda vložila citát z rozhovoru s jedním informantem, 

který velice trefně a poměrně tragikomicky shrnuje postoje některých dotazovaných: „Hajzl 

se najde všude a je jedno jestli černej, bílej nebo žlutej.“ 
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Kritická diskuse 

Na tomto místě bych se ráda zpětně ohlédla za celým procesem vypracování předložené 

diplomové práce. Mnohé postupy a metody se mohly v počátcích výzkumu jevit jako vhodné, 

ovšem v průběhu tvorby práce mohlo dojít k nalezení ještě vhodnějších způsobů. V některých 

fázích výzkumu nebo zpracování je možné změnu provést bez zbytečných prodlev, bohužel 

především v pozdějších fázích tato změna není možná. Kvalitativní výzkum sám o sobě je 

v tomto ohledu mnohem variabilnější než kvantitativní, ale vše má své meze. I v tomto 

případě platí, že mnohdy až na konci poznáme, jak jsme měli začít. 

Až při zpracování jednotlivých výsledků výzkumu jsem narazila na metodologický 

problém, kterým byl průměrný čistý měsíční výdělek. V prvé řadě se jednalo o údaj, který 

dotazovaní nechtěli apriorně uvádět. Druhým a závažnějším problémem bylo to, že ve všech 

oficiálních statistikách je uváděn průměrný hrubý měsíční výdělek. Tedy musela jsem přijít 

s metodou, jak tyto částky převést na „stejné jednotky“. Detailnější popis je uveden 

v metodologické kapitole. 

V současné době je ve společnosti, ale i na poli vědy kladen důraz na genderovou 

vyváženost vyjadřování. Celá diplomová práce je psána bez ohledu na tento fakt, jinými slovy 

pracuji vždy s mužskou verzí daného pojmu. Nejedná se o ignoraci žen v popisovaných 

skupinách, pouze o zjednodušení a zkrácení vyjadřování. Pokud by měl v každé větě figurovat 

„cizinec i cizinka“ nebo „dotazovaní“ a „dotazované“, znamenalo by to delší souvětí, která by 

nemusela být ve svých důsledcích přehledná.  
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Závěr  

Předložená diplomová práce se zabývala aktuálním tématem, kterým je pohled 

většinové společnosti na cizince v ČR. Vzhledem k omezenému rozsahu jsem se v práci 

zaměřila na dílčí otázky, které se týkaly aktérské definice cizinců, předsudků a stereotypů 

dotazovaných vůči cizincům, vlastního zájmu o problematiku, postojů k cizincům z různých 

zemí nebo oblastí, zkušeností informantů s cizinci a v neposlední řadě postojů ke studiu 

cizinců v ČR. Druhotně jsem se zaměřila na identifikaci aspektů, které postoje dotazovaných 

ovlivňují.  

Odpovědi na stanovené výzkumné otázky jsem získala skrze kvalitativní metody práce, 

konkrétně jsem využila nástroje semi-strukturovaného rozhovoru. Tento přístup vyniká svým 

možným přizpůsobením se vybranému tématu (induktivní přístup). Díky zvolenému způsobu 

vedení rozhovoru bylo možné zkombinovat částečnou přirozenost konverzace s předem danou 

strukturou posloupnosti témat. Zvolená kvalitativní metodologie umožnila prozkoumat 

a popsat zvolený problém do hloubky s ohledem na další (latentní) souvislosti. Cílem nebylo 

popsat postoje celé většinové společnosti. Zjištěné výsledky tohoto výzkumu jsem 

konfrontovala se závěry jiných autorů a výzkumníků.  

V teoretické části práce jsem čtenáře seznámila se základními teoretickými východisky 

problematiky cizinců, migrace, globalizace a postojů, statistickými údaji ohledně populace 

cizinců v České republice, legislativními normami a několika zajímavými výzkumy z oblasti 

postojů většinové společnosti vůči cizincům. V metodologické části jsem popisovala zvolené 

postupy pro získání odpovědí na stanovené výzkumné otázky, oproti tomu v empirické části 

jsem tyto otázky zodpověděla a zároveň identifikovala vlivy dílčích aspektů na zmíněné 

postoje. Všechny závěry jsem podložila konkrétními výpověďmi dotazovaných. 

Zjištěné odpovědi na výzkumné otázky a závěry jsou shrnuty především v podkapitole 

Shrnutí výsledků. Nicméně některé informace zmíním i zde. Největší vliv na utváření postojů 

mají především osobní zkušenosti s cizinci. Pokud tyto zkušenosti chybí, zaujímají tuto roli 

zkušenosti blízkých osob, případně média (televizní a internetová). Méně významnou 

a nedeterminující roli zaujímá i vzdělání, případně věk dotazovaného.  

Dotazovaní cizince od většinové společnosti odlišují většinou pomocí znaků, které jsou 

viditelné na první pohled, nebo dle řeči (neumí česky vůbec, případně mluví s přízvukem). 

S legislativním vymezením se ztotožňovalo jen několik málo dotázaných. Občany ze 
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Slovenské republiky za cizince nepovažují, a to především díky jazykové a kulturní blízkosti 

obou národů. Zájem dotazovaných o dění v souvislosti s cizinci a migrací je spíše marginální. 

Tento nezájem je zapříčiněn částečně přehlcením informací z minulých let a vlastní 

nedůvěrou sdělovacím prostředkům.  

Ani v dnešní globalizované společnosti není samozřejmé, že by všichni dotazovaní měli 

osobní zkušenost s cizinci. Pokud vlastní zkušenost měli, pocházela především ze studií nebo 

pracovního prostředí, případně z volnočasových aktivit (dovolená, nákup v lokálním obchodě 

atp.). Dotazovaní cizince nevnímají jako homogenní skupinu, ale vnitřně ji diferencují. 

Kritériem se stává země původu, barva pleti nebo náboženství jednotlivců či skupin, druhotně 

je tímto kritériem snaha o začlenění se do společnosti.  

Předsudky vůči cizincům byly ve výpovědích patrné i přes to, že dotazovaní vědomě 

uváděli, že předsudky nebo stereotypy nemají a orientují se spíše na individualitu jednotlivce. 

Negativní předsudky se týkaly především osob tmavé pleti, muslimského vyznání víry, Romů, 

občanů z Turecka, Ukrajiny a (ač se nejedná o cizince) České republiky. Naopak pozitivní 

předsudky identifikovali vůči občanům z Vietnamu, a to především díky jejich informanty 

zdůrazňované pracovitosti. V otázce přínosu nebo hrozby dotazovaní zmiňovali ve větší míře 

hrozby, které ve svých důsledcích ovlivňují celou společnost. Pokud informanti hovořili 

o přínosu, jednalo se o témata ovlivňující volný čas (jídlo, kultura, tanec). Ohledně 

vysokoškolských studií cizinců v České republice, většinou neměli dotazovaní problém. 

Argumentovali tím, že i čeští studenti mohou vycestovat. Objevilo pouze několik málo 

dotazovaných, kteří nesouhlasili (ovšem velice emocionálně). 
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Přílohy 

Příloha 1: Seznam informantů 

 Pohlaví Věk Vzdělání Povolání Obec 
Měsíční příjem 

(v tis.) 

1.  Ž 29 Mgr. Manažerka Pardubice 28 

2. M 28 Bc. Finanční poradce 
Rychnov nad 

Kněžnou 
27 

3.  Ž 29 SŠ Finanční poradce Hradec Králové 28 

4.  Ž 26 VOŠ Zdravotní sestra 

Nový Bydžov/ 

Velbert 

(Německo) 

45 

5.  Ž 26 Mgr. Terapeut Hradec Králové 22 

6.  Ž 26 SŠ Hasič, dispečer Ohnišťany 19 

7.  Ž 28 Mgr. Archeolog Hradec Králové 17,8 

8.  M 19 SŠ IT 
Senetářova 

(Brno) 
23 

9.  M 36 Mgr. 

Dispečer 

vnitrostátní 

dopravy 

Brno 42,5 

10. M 28 Mgr. 
Výstavby, 

plynárenství 
Pardubice 40 

11.  Ž 26 Mgr. 
Sociální 

pracovnice 
Liberec 20 

12.  Ž 52 SŠ Prodavačka Nový Bydžov 12 

13.  Ž 26 Mgr. 
Sociální 

pracovnice 

Rychnov nad 

Kněžnou 
22 

14.  M 24 SŠ Administrace Pardubice 30 
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15. Ž 31 SŠ Prodavačka Nový Bydžov 14 

16.  Ž 25 SŠ Švadlena OSVČ Zdechovice 26 

17.  M 33 Mgr. Kontrolor Dobruška 30 

18.  M 40 SŠ Logistika Praha 23,5 

19.  Ž 46 Mgr. Psycholog Hradec Králové 35 

20.  Ž 58 Mgr. 
Sociální 

pracovnice 
Hradec Králové 20 

21.  Ž 74 SŠ Důchodce Nový Bydžov 10 

22.  M 27 SŠ Prodavač Staré Nechanice 18 

23. M 43 SŠ 
Manuální 

pracovník 
Nový Bydžov 26 

24.  Ž 34 VL Asistentka Černožice 18 

25.  Ž 80 VL Kuchařka Hradec Králové 12 

26.  Ž 47 SŠ 
Vedoucí soc. 

služby 
Hradec Králové 32 
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Příloha 2: Scénář rozhovoru 

S ohledem na některé zásady umění tvorby otázek uvádím scénář rozhovoru v bodech. 

V závorkách jsou uvedeny konkrétní informace, kterých je žádoucí se dotknout, ale nikoliv se 

na ně explicitně dotázat. 

 Úvodní otázky, které mají za cíl navodit příjemnou atmosféru a navázat 

s dotazovaným určitý vztah. 

 Seznámení dotazovaného s detaily ohledně výzkumu, jeho účelu, se zásadami 

anonymity a zpracování, s provedením hlasového záznamu a zodpovězení 

jeho/jejích případných otázek. Pro pokračování rozhovoru je zde vyžadován 

souhlas s nahráváním a následným zpracováním sdělených informací. 

Dotazovaný je poté požádán, aby souhlas zopakoval na nahrávku. 

 Zjistit, kdo je pro dotazovaného cizinec. (Jaké vlastnosti nebo atributy musí 

člověk mít nebo naopak nemít, aby byl označen za cizince, tedy odlišen od 

většinové populace.) 

 Zjistit zájem dotazovaného o problematiku cizinců a migrace obecně. (Sledování 

televize, čtení článků v novinách nebo na internetu, vyhledává tyto informace 

sám záměrně nebo ne, s jakou četností.) 

 Zjistit, zda má dotazovaný osobní zkušenost s cizinci, případně zda se sám za 

cizince považuje. (Má zkušenost z médií nebo osobního života, je tato zkušenost 

spíše pozitivní nebo negativní.) 

 Zjistit, jaký názor má dotazovaný na cizince na území ČR. Jaká dle něho/jí 

panuje nálada ohledně cizinců v ČR. (Dělá mezi cizinci rozdíly, vnímá cizince 

z různých zemí nebo kontinentů odlišně, má vůči některým cizincům předsudky 

nebo uvažuje o některých národnostech stereotypně.) 

 Zjistit, zda podle dotazovaného přináší migrace na území ČR nějaká pozitiva 

nebo negativa. (Dopady na ekonomiku, kulturu, politiku, společnost, zda jsou 

tyto dopady pozitivní nebo spíše hrozba.) 
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 Zjistit, jaký je názor dotazovaných na studium cizinců v ČR. (Především na 

vysoké škole, studium za poplatek, studium v českém jazyce.) 

 Zjistit základní socio-demografické ukazatele. (Věk, nejvyšší dosažené vzdělání, 

místo bydliště, povolání, čistý měsíční příjem.) 
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Příloha 3: Ukázka přepisu rozhovoru 

9. 6. 2020 

Mimo záznam byla dotazovaná seznámena s účelem výzkumu a metodami zpracování 

získaných informací. Dostala prostor na případné otázky. Následně započal neformální 

rozhovor, který měl za cíl prohloubit vztah a důvěru mezi výzkumníkem a dotazovanou. 

Dotazovaná si mohla zvolit, zda v rozhovoru chce pokračovat a zda souhlasí s nahráváním. 

Souhlasila. Dotazovaná byla požádána, aby souhlas zopakovala následně na záznam. 

 

- začátek nahrávky - 

Kateřina Novotná:  

Zapnula jsem nahrávání. Já tě jen poprosím o zopakování souhlasu na nahrávku. 

Dotazovaná JK:  

Souhlasím s nahráváním rozhovoru a výzkumem celkově. 

KN:  Děkuji. 

JK:  Zatím ještě nemáš za co. (směje se) 

KN:  Však už jdeme na to. Cizinec. Kdo je pro tebe cizinec? 

JK: Hmm… Je to pro mě asi osoba, která se odlišuje jistými znaky od většinové 

společnosti daného území. 

KN:  Čím se třeba odlišuje? 

JK:  Cizince poznám podle vzhledu… tmavé oči s tmavými vlasy, tmavší barva pleti. 

(pauza) 

KN: Ještě nějaké znaky tě napadají? 

JK: Pokud je vzhledově cizinec podobný většině žijící v Český republice, poznala bych ho 

potom podle řeči nebo podle ošacení. 

KN: Podle řeči? 

JK:  No podle toho, že nemluví česky nebo mluví s přízvukem. (pauza) Jiný znaky, který 

by mi napověděly, že je dotyčný cizinec, mě nenapadají. 

KN:  Zajímáš se nějak o problematiku cizinců a migrace? 

JK: Bojím se to až přiznat, ale o problematiku cizinců se vůbec nezajímám. 

KN: Proč se to bojíš přiznat? 

JK: Minulý rok jsem byla na nějakém workshopu, takové školení. Vysvětlovala se tam 

migrační krize a vyprávěly se uprchlické příběhy. Celý workshop jsem nemohla říct 

vlastní názor, že úplně nezastávám stanovisko [uvozovky naznačeny gestem]. „pojď 

uprchlíku, já tě zachráním“. Pokud bych něco takového jenom naznačila, myslím, že 

by mě ukamenovali. 
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KN: Měla jsi pocit, že tam byli všichni zastánci tohohle postoje? 

JK: Jo. Hlavně to tam všichni i říkali nahlas. 

KN: Takže se o problematiku migrace a přistěhovalectví jinak nezajímáš? 

JK:  No, v podstatě ne. Na televizi ve volným čase téměř nekoukám, pokavaď tam začnou 

dávat nějaké hrůzné události ze světa nebo i v ČR, tak ihned přepínám nebo vypínám 

televizi. 

KN:  Takže se snažíš vyhýbat takovým zprávám? 

JK:  V podstatě ano. Přesto, i když se špatným zprávám bráním o sto šest, tak se ke mně 

zprávy stejně dostanou. Nejčastěji prostřednictvím nějakého kolegy z práce, kamarádů 

nebo od někoho z rodiny. (pauza) Dále se ke mně dostávají informace přes FB, kde 

vybíhají i odkazy na články. Už z titulku se dá poznat, o čem článek bude, po většinu 

času to jsou jenom negativní informace. 

KN:  I když se jim vyhýbáš, stejně si k tobě najdou cestu. Proč takové zprávy nechceš číst? 

JK:  Protože řeším především problémy související s naší zemí a to, jak se dotýkají 

konkrétně mojí rodiny. Vím, že to může působit sobecky, ale prostě tady a teď mě 

vůbec nezajímá, jak to vypadá v zahraničí. 

KN: Dobře. Máš nějaké zkušenosti s cizinci? 

JK: Mám pár přátel, kteří pocházejí ze Slovenska, ale neberu je úplně jako cizince-spíše 

jako více Čechy než Slováky. 

KN:  Jak to, že je považuješ více za Čechy? 

 JK: Tak, žijí tu totiž již více jak deset let a podle vzhledu by nikdo ani neřekl, že jde o 

Slováka. U všech je znát odlišnost pouze v řeči. Jedna to má ale tak vymakaný, že se 

pozná její národnost, až když se naštve. Kamarádka Elen mluví totiž po celou dobu 

česky, beze znaku slovenštiny, ale když se naštve, pak spustí tu svoji slovenskou 

hatlamatilku. Myslím, že ČR a Slovensko jsou si tak podobné státy, že ani nemůžu 

stoprocentně tvrdit, že Slováci jsou cizinci. 

KN:  Slovenštině říkáš hatlamatilka? (smích) 

JK: No jasně! (smích)  

KN:  Máš třeba někoho v rodině nebo v širší rodině, kdo by byl cizincem? 

JK:  Nemám v rodině cizince. Ani mezi vzdálenou rodinou. Aspoň myslím. 

KN: Znáš osobně ještě někoho, kdo by byl pro tebe cizincem? 

JK: Přemýšlím… Nikoho, kdo by byl cizinec odněkud dál a byl podstatně odlišný od 

většinové populace neznám. Možná i to je ten důvod, proč problémy související s 

migrací vůbec neřeším. Vlastně měla jsem spolužačku mulatku, ale neřekla bych o ní, 

že je to cizinka. Spolužačka žila v ČR celý život a její barva pleti rozhodně měnila 

způsob chování k ní. Jako cizince ji nebral nikdo, myslím. Lidi z ní měli respekt, což 

jsem jí hodně záviděla. 
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KN:  Jak to, že z ní měli respekt? 

JK: Možná k tomu i dost dopomohlo, že měla více jako sto kilo, jooo tu nikdo nechtěl 

naštvat. Protože dostat od ní napráskáno, by vážně bolelo. 

KN:  Zmínila jsi způsob chování ostatních k tvé kamarádce. Jak jsi to myslela? 

JK: Myslím si, že v Čechách nepanuje příznivá nálada vůči cizincům. Myslím, že se Češi 

cizinců bojí. Mají strach z neznámého. Asi to souvisí s naší historií, kdy zkušenosti s 

cizinci byly spíše negativní. Nebo nevím. 

KN: A jak se k cizincům stavíš ty? Jak se chováš. 

JK: Jsem si vědoma toho, že co se týče cizinců, nejsem zcela objektivní. Je pro mě velký 

rozdíl, jestli jsem s Italem nebo s Turkem. 

KN: V čem spočívá ten rozdíl? 

JK: Tak třeba Ital mi přijde jako opálenější kamarád, kdežto pohled na Turka mě dost děsí. 

Ale na obranu Turků, Turkyně mi už tak nebezpečné nepřipadají, jenom chlapi. 

KN: Čím to? 

JK: Nevím, čím je to způsobené, prostě Turci chlapi mají takový přísný pohled. Divně se 

koukají a to mi stačí k tomu, že s Turkem bych se jen tak do řeči nedala. Na 

Workshopu, který jsem už zmínila, jsem hodně trpěla tím, kolik Turků tam bylo. Jako 

naschvál byla skoro polovina účastníků Turci, tak si umíš představit, jak moc jsem tam 

trpěla. Ale jinak se necítím nějak vyhraněná vůči tureckému národu. Turci jsou z 

daleka, je to Asie, proto jsou mi asi tak cizí. 

KN: Takže cizince vnímáš podle toho, odkud jsou? Nebo podle nějakého jiného kritéria? 

JK: Asi vnímám cizince spíš hodně podle kultur. Muslimské národy beru jako hodně 

vzdálené, kdežto národy s křesťanskou minulostí jsou mi bližší. 

KN: Ještě je nějaký aspekt, který vnímáš? 

JK: Pak je tu otázka fyzické odlišnosti. To jsou třeba černoši. Upřímně za život jsem 

viděla tak málo černochů, že nedokážu říct, jak se v jejich společnosti cítím. 

Nevzpomínám si na žádnou negativní zkušenost s černochem. Myslím, že pokud by 

šlo o černocha klidného, nebála bych se být v jeho společnosti.  

KN: Bála? Myslíš, že by ses člověka tmavé pleti bála? 

JK: Pokud by šlo o černocha hlasitého a ještě k tomu ve větší tlupě, tam bych už si dávala 

na ně docela pozor a hodně bych je sledovala. 

KN: Myslíš si, že máš vůči cizincům nějaké předsudky nebo stereotypy? 

JK: Určitě mám. Některé si třeba ani neuvědomuji. Přisuzuju jednotlivým cizincům 

nálepku podle jejich národnosti. Je to smutné, ale neumím se v tom ovládat a hned co 

poznám cizince a dojde mi odkud je, pak už to má u mě spočítané nálepkou. 

KN:  Nálepkování. Odkud ten pojem znáš? 

JK: Psala jsem na bakaláři práci o nálepkování. Takže odtud. 
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KN: Aha, proto ta terminologie! (smích) Stává se ti často, že bys někoho takhle odsoudila? 

JK: Tak já nevyhledávám lidi z cizích kultur, nemám zájem se s nimi družit. Ale jinak 

vždycky. 

KN: Mohla by ses teď zamyslet nad tím, jestli sem cizinci se svým příchodem přináší 

nějaká pozitiva nebo negativa? 

JK:  Hmmm… Myslím si, že cizinci do ČR přináší nové zkušenosti, čímž pomáhají vzrůstu 

ekonomice. Jiný přínos mě nenapadá. 

KN: A nějaká negativa v imigraci vidíš? 

JK: Určitě cizinci přináší i negativa, třeba kulturní spory, odlišná politika, odlišné priority 

v životě, odlišný pohled na svět a nemoce z jiných zemí.  

KN: To je opravdu hodně negativ oproti pozitivům. 

JK: Myslím, že ČR dává velké příležitosti pro cizince, pokud mezi nás zapadnou. Pokud se 

cizinci vymykají našemu obvyklému, pak nastává problém. Nemohou najít 

zaměstnání, jsou na dávkách, které jsou dotované z příjmů spíše necizinců Čechů. Ti 

jsou poté naštvaní na cizince a snaží se je ze země vyhnat.  

KN: Takže by se zde cizinci měli co nejvíce přizpůsobit? 

JK: Klidně ať si nechají svoje zvyky, ale ať je neprosazujou veřejně. Měli by se prostě 

přizpůsobit. Možná to beru moc jednoduše, život není černobílý. Do problematiky 

nejsem moc zasvěcená. Čerpám pouze z vyprávění ostatních víceméně. 

KN:  Nyní něco ke studiu cizinců zde v České republice. Co víš o možnostech, jaké zde 

mají cizinci ohledně studia na vysoké škole? 

JK: Když jsem byla na vysoké, na bakaláři, chodila tam s námi celý tři roky Dáša, která se 

narodila v Petrohradu. a taky existují Erasmy. 

KN: Erasmus teď úplně pomineme. Budeme se soustředit na ty studenty, co sem nastoupí 

na celé studium. Jak se k tomuhle stavíš? 

JK: Já cizincům studujícím v ČR fandím! Beru to tak, že si váží Česka a českého vzdělání 

natolik, že tu chtějí studovat. a že jim to vzdělání odsud třeba pomůže uplatnit se 

nejenom v jejich v zemi, ale i u nás. Beru to z jejich strany jako velkou poklonu, 

pokud studují v ČR. 

KN: Koukám, že jsi z toho skoro až nadšená. Máš k tomu přece jen nějaké výhrady? 

JK: No, otázkou je, jak jsou cizinci hodnocení. Víš co, jestli jim není nadržováno, pokud 

třeba neumí dobře jazyk. Pokud by jim bylo nadržováno, byl by to velký problém. 

Myslím si, že vzdělání by mělo být pro všechny stejně obtížné, a pokud se někdo vydá 

na studium do zahraničí, pak musí počítat s tím, že se zapotí více než v rodné zemi. 

KN: A co říkáš na poplatky za studium? 

JK: Myslím, že je v pořádku, pokud má škola vyučování v angličtině za poplatek. Přece 

jenom není standardem vyučovat v angličtině na český škole. Jsou samozřejmě 
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výjimky, některé obory se najdou jako vyučované v angličtině. Pokud tedy chtějí mít 

možnost ulehčit si studium vyučováním v angličtině, mělo by to být placené. 

KN: Jinak souhlasíš s tím, aby studium v češtině měli zadarmo jako ostatní studenti 

z Česka? 

JK: Souhlasím. Nebylo by fér, kdyby za to platili. 

KN: Dobře, díky. Teď jsem tě chtěla poprosit, abys mi řekla něco o sobě. 

JK: A co všechno, číslo účtu taky? (smích) 

KN: To určitě nemusíš. (smích) Spíš základní informace jako věk, dosažené vzdělání, kde 

žiješ, jaký je tvůj plat a tak. 

JK: Zvědavá, koukám. (smích) Je mi dvacet šest let. Vystudovala jsem Univerzitu v 

Hradci Králové, nejdřív bakaláře a potom magistra. Žiju nyní už dva roky v Liberci, 

kam jsem se přestěhovala z maloměsta. V současnosti pracuji jako sociální pracovnice 

v neziskové organizaci, kde pomáhám rodinám s dětmi při řešení výchovy dětí, učení 

péče o domácnost, v řešení dluhů, řešení problémových vztahů, řešení nedostatečného 

vzdělání, řešení nezaměstnanosti a řešení uplatňování práv klientů. Můj měsíční čistý 

plat je v průměru do 20000 Kč. 

KN:  Moc díky za informace na závěr, ale i za celý rozhovor. Máš nějaký dotaz, co by tě 

třeba ještě zajímalo ohledně výzkumu? 

JK: Asi ne. Jen ti přeju, abys to dopsala co nejdřív. 

KN: Moc díky. Pokusím se. (obě smích) 

 

- konec nahrávky - 
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Příloha 4: Ukázka kódování 

MAXQDA (vygenerováno) 18. 7. 2020  

Code System      [431]  

1. DEFINICE CIZINCE    [1]  

nové     [1]  

CITACE   [1]  

snaha     [1]  

vlastní pocit daného "cizince"  [2]  

SLOVÁCI    [2]  

důvod pobývání v ČR   [1]  

délka pobytu    [1]  

krátkodobý pobyt  [3]  

dlouhodobý pobyt  [2]  

zákon/národnost   [10]  

NENÍ JASNĚ VIDĚT   [1]  

povaha     [1]  

chování     [6]  

JASNĚ VIDITELNÉ   [2]  

kultura, zvyky, náboženství  [14]  

jiná barva pleti, vzhled  [9]  

jiný jazyk, přízvuk   [18]  

2. ZÁJEM o problematiku cizinců   [0]  
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příležitostně    [6]  

zajímají se aktivně   [4]  

kvůli práci/studiu  [3]  

negativní informace  [0]  

filtrují informace  [5]  

televize   [5]  

internet   [8]  

nezajímají se    [11]  

3. Zkušenost NEGATIVNÍ    [7]  

víra     [2]  

levná pracovní síla   [2]  

špatná hygiena    [1]  

kriminalita    [2]  

3. Zkušenost NEURČITÁ, ŽÁDNÁ   [13]  

3. Zkušenost OSOBNÍ (byl/je cizincem)  [3]  

3. Zkušenost POZITIVNÍ    [12]  

nepovažují za cizince   [2]  

rodinné vazby    [2]  

přátelství    [3]  

4. PŘEDSUDKY a STEREOTYPY   [1]  

média     [3]  
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přiznává předsudky   [4]  

ochota přizpůsobit se   [8]  

náboženství    [4]  

obecně o ČR    [15]  

menší důvěra    [2]  

historický odkaz   [1]  

multikulturalismus   [2]  

předsudek vůči všem kvůli předchozí zkušenosti [1]  

zajímá je individualita   [6]  

tvrdí, že nemají předsudky  [5]  

5. DIFERENCIACE CIZINCŮ   [0]  

kulturně blízcí    [1]  

filipínci     [1]  

černoch     [2]  

muslimové    [3]  

italové     [1]  

dělá rozdíly    [4]  

turci     [3]  

romové     [1]  

nechce dělat rozdíly, ale dělá  [3]  

rozdíly dle přístupu cizinců  [8]  
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nedělá rozdíly    [2]  

SLOVÁCI    [1]  

ukrajinci    [3]  

sovětské/komunistické země  [2]  

vietnamci   [8]  

6. PŘÍNOS nebo HROZBA   [0]  

potřeba pomoci   [1]  

kriminalita    [7]  

sociální systém    [5]  

nemoci     [2]  

ekonomika    [5]  

hrozba     [18]  

nepřizpůsobivost   [17]  

jídlo     [5]  

náboženství    [5]  

přínos     [9]  

turisté     [2]  

neví     [2]  

politika     [6]  

kultura     [15]  

pracovní síla    [14]  
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7. STUDIUM V ČR     [0]  

kulturní obohacení   [3]  

obdiv     [3]  

výhody     [4]  

přínos pro školu - jazyky  [1]  

vždyť mohou i Češi   [6]  

hrazení si studia   [6]  

negativní dopady   [2]  

za určitých podmínek   [5]  

nesouhlasí    [3]  

souhlasí    [23] 


