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Anotace 

Bakalářská práce nazvaná „Cizíma očima: série rozhovorů s cizinci žijícími v České 

republice“ se skládá z teoretické a praktické části. Praktickou část tvoří publicistické 

rozhovory s pěti cizinci trvale žijícími v České republice. Rozhovory jsou doplněny o 

portrétní fotografie a výsledek je prezentován formou fotoknihy. Teoretická část zasazuje 

rozhovory do kontextu a seznamuje čtenáře s problematikou migrace v České republice se 

zaměřením na dobrovolnou a trvalou migraci. V první kapitole jsou definovány pojmy jako 

je migrace, migrant a cizinec a jsou popsány různé druhy migrace. Dále jsou rozebrány 

příčiny a dopady migrace. Autorka následně prezentuje statistické údaje týkající se cizinců 

v České republice a porovnáním dostupných výzkumů rozebírá, jak jsou cizinci vnímáni 

českou veřejností. Poslední kapitola se věnuje mediálnímu obrazu cizinců, analyzuje 

současný způsob, jakým média o cizincích informují a stereotypy, které se v souvislosti 

s nimi objevují. Na závěr jsou rozebrány i některé z novinářských zásad při zobrazování 

migrantů. Práce má za cíl přiblížit běžný život cizinců a nabídnout pohled odlišný od toho, 

který je v médiích prezentován nejčastěji.  

 

Annotation 

The Batchelor’s thesis entitled „Through the eyes of a stranger: series of interviews with 

foreigners living in the Czech Republic“ is composed of practical and theoretical part. The 

practical part consists of five publicist interviews with foreigners living permanently in the 

Czech Republic. Authentic portrait photographs complement the interviews, and the final 

result is presented as a photobook. The theoretical part puts the interviews into context and 

acquaints the reader with the migration issues in the Czech Republic with a focus on 

voluntary and permanent migration. The first chapter defines terms such as migration, 

migrant and foreigner and describes different types of migration. The causes and effects of 

migration are also discussed. The author then presents statistical data on foreigners in the 

Czech Republic and, by comparing available research, analyzes how the Czech public 

perceives foreigners. The last chapter deals with the media image of foreigners, analyzes 

the current way in which the media inform about foreigners and the stereotypes that appear 

in connection with them. Finally, some of the journalistic principles in portraying migrants 

are discussed. The work aims to present a closer look on the everyday life of foreigners 

and, thus, offer a view that differs from the one most frequently presented by the media.  
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Úvod 

V relativních číslech představuje množství migrantů 3,5 % světové populace.1 

V kontextu s častými diskuzemi o migrační krizi může být toto číslo pro mnohé 

překvapivé. Motivace migrantů pro opuštění svého domova jsou přitom různé. Někteří jsou 

donuceni okolnostmi, některým se v cizí zemi jednoduše zalíbí. Česká republika nepatří 

mezi země s vysokým počtem migrantů. Počet cizinců ale stále roste, přestože se může 

zdát složité překonat překážky rozdílné kultury a ovládnutí češtiny. Přináší to s sebou 

důsledky jak pozitivní, tak i negativní. Jak později v práci rozeberu, mediální obraz cizinců 

je ale převážně negativní a málokdy věrně odráží realitu. Média často podporují zažité 

stereotypy, informují o cizincích v negativních souvislostech a nevěnují prostor jejich 

běžnému životu. Proto mohou cizinci (a zejména ti „neproblémoví“) ve společnosti působit 

jako neviditelní. Jen malé procento Čechů zná nějakého cizince osobně, a proto je mediální 

obraz důležitý pro utvoření názoru na ně. Pokud média věnují cizincům prostor, může to 

napomoci integraci cizinců a lepšímu soužití Čechů s nimi.  

I to byl jeden z důvodů, proč jsem se v rámci své bakalářské práce rozhodla 

zrealizovat sérii publicistických rozhovorů s cizinci, kteří trvale žijí v České republice. 

Nahlédnout na naši zemi očima cizinců, kteří jsou častokrát dobrými pozorovateli české 

kultury a zároveň dokáží ocenit věci, jež mnoho Čechů pokládá za samozřejmost, může být 

přínosem jak pro Čechy, tak pro vytvoření lepšího obrazů cizinců samotných. Sešla jsem 

se s pěti cizinci na jejich oblíbených pražských místech, a dala jim tak prostor pro sdílení 

překážek, s kterými se potýkají, výhod, které jim život v Česku přináší i jejich pohledu na 

Čechy a českou kulturu. Při výběru respondentů jsem se snažila o co největší různorodost. 

V sérii se objevují zástupci z každého kontinentu ve věkovém rozpětí od 26 do 61 let, 

různých povolání (učitelka, prodavač, kouč, hudebník, student). Rozhovory jsou doplněny 

o portrétní fotografie (s výjimkou jednoho respondenta, který si nepřál být fotografován). 

Rozhovory jsou prezentovány v praktické části formou fotoknihy. V teoretické části potom 

zařadím téma, tedy život cizinců v České republice, do kontextu. Nejprve definuji pojmy 

migrace, migrant, cizinec a prozkoumám příčiny a následky migrace. Představím současná 

data o počtu cizinců a rozeberu, jak jsou cizinci vnímáni českou společností. Na závěr 

popíšu a zhodnotím jejich současný mediální obraz.  

 
1 UNITED NATIONS, International Migrant Stock, 2019. Dostupné z: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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1 Teoretická část 

Tématem série rozhovorů je život cizinců v České republice. Rozhodla jsem se proto 

teoretickou část práce věnovat kontextu těchto rozhovorů a nastínit čtenáři problematiku 

migrace. Cílem je přiblížit život migrantů na našem území, poskytnout informace o jejich 

počtu a složení a přiblížit proces integrace. Umožní to čtenáři vytvořit si celkový obraz o 

životě cizinců v České republice při četbě rozhovorů. Přestože je uprchlictví často 

diskutovaným tématem, zmíním ho jen okrajově, protože práce se zaměřuje především na 

dobrovolnou a trvalou migraci. V první kapitole představím problematiku migrace 

vymezením a definováním pojmů a rozeberu příčiny migrace a její dopady. Dále se 

zaměřím na statistické údaje týkající se cizinců v České republice, integraci a integrační 

politiku, a také na to, jak jsou cizinci vnímáni veřejností. Poslední kapitola se zaměří na 

vztah médií a cizinců v České republice a na způsob, jakým média cizince nejčastěji 

prezentují. Nastíním problematiku stereotypizace a uvedu některé z novinářských zásad 

týkajících se informování o cizincích a národnostních menšinách. 

 

1.1  Migrace a její dopady a příčiny 

1.1.1 Vymezení pojmů 

Slova migrace a migrant se pojí s nejrůznějšími asociacemi. Spadá pod ně široká 

škála pojmů od uprchlictví, pracovní migraci, až po studium v zahraniční. Pro svůj široký 

význam bývají označení spojená s migrací užívána nepřesně, často také dochází k záměně 

termínů uprchlík a migrant. S rostoucí globalizací a ekonomickým rozvojem narůstá i 

migrace, a to s sebou přináší řadu problémů. Hledání toho nejvhodnějšího místa pro život 

bylo přitom pro člověka odjakživa přirozené. Od vrcholu uprchlické krize v roce 2015 však 

dostalo vnímání pojmu migrant převážně negativní konotaci. Zmiňuje to Kateřina Janků, 

(Štica, 2014, s. 9) která upozorňuje na rozdílné vnímání pojmů „migrace” a „mobilita”. 

Mobilita je často vnímána pozitivně, vítaná a státem podporovaná, protože přináší užitek v 

podobě zahraničních pracovníků. Oproti tomu migrace bývá ve veřejných diskuzích 

chápána jako problém. Výraz pochází z latinského migratio – přestěhování, přemístění.  

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR migraci definuje jako „přesun 

jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v 

procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na 
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všech úrovních.”2  

Pro pojem migrant na mezinárodní úrovni neexistuje všeobecně přijímaná definice 

a nedefinuje jej ani mezinárodní právo. Mezinárodní organizace pro migraci pod OSN 

(IOM) popisuje migranta jako člověka, „který se vystěhuje z jeho obvyklého místa pobytu, 

ať už je to v rámci země, nebo za hranice státu, dočasně nebo trvale, z nejrůznějších 

důvodů.”  (IOM, 2019, s. 132) 

Dalším pojmem, se kterým budu pracovat, je cizinec. Jeho kořenem je přídavné 

jméno cizí. Z etymologického hlediska se jedná o slovo všeslovanské (nejpodobnější je 

polské cudzy) (Rejzek, 2001, s. 107). Mezi jeho významy patří podle SSČ neznámý, 

neodpovídající zvyklostem, neoprávněný, nemající citový vztah, nebo lhostejný, odlišný, 

protikladný (IJP, heslo cizí). Můžeme tedy pozorovat, že už slovo samotné má určité 

negativní zabarvení. Podobně působí výraz i v angličtině, kde se kromě foreigner užívá i 

výraz stranger, pocházející z přídavného jména strange, tedy divný. Zákon o pobytu 

cizinců jej definuje jako „fyzickou osobu, která není státním občanem České republiky, 

včetně občana Evropské unie.“3 S nabytím občanství tedy migrant přestává být cizincem, 

podle definice IOM ale zůstává migrantem. 

Rozlišujeme migraci vnitřní, tedy v rámci daného státu nebo regionu a migraci 

vnější, do zahraničí. Podle doby trvání pobytu se migrace dělí na krátkodobou, trvalou, 

nebo opakovanou (cirkulární). Za hranici mezi krátkodobou a trvalou migrací bývá přitom 

považován jeden rok (Štica, 2014, s. 11). Podle směru pohybu rozlišujeme pojem emigrant 

(tedy osoba, která opouští danou zemi) a imigrant (osoba, která přichází do dané země). 

Dále se migrace může dělit na legální a nelegální, podle toho, jestli je, nebo není v souladu 

s imigračními zákony dané země. 

V této práci se budu zabývat převážně vnější, trvalou migrací, směřovanou do 

České republiky.  

 

 

 
2 Ministerstvo vnitra České republiky, Slovníček pojmů, heslo: migrace. Praha. [online]. 2020. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx  
3Zákon 326/1999, § 1, odstavec 2 – Zákon o pobytu cizinců na území ČR 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx
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1.1.2 Příčiny migrace 

Při zkoumání příčin migrace je zásadní její rozdělení na dobrovolnou a vynucenou. 

Do kategorie důvodů nedobrovolné migrace se obvykle řadí přírodní katastrofy, přičemž 

rostoucím fenoménem jsou v poslední době klimatičtí migranti. Dále jsou to válečné 

konflikty, chudoba, porušování lidských práv, a podobně. Demuth (2000, s. 9) ještě 

zdůrazňuje jako speciální kategorii migraci, která je vynucená přímo – tedy deportace, 

nebo vyhoštění.   

Pro nucené migranty se používá pojem uprchlíci, který byl definován OSN v 

Ženevské konvenci o postavení uprchlíků již v roce 1951 jako „osoby nacházející se mimo 

zemi svého původu z důvodů obav z pronásledování, konfliktu, násilí nebo jiných okolností, 

které vážně narušily veřejný pořádek a následkem toho vyžadují tyto osoby mezinárodní 

ochranu.”4  

Důvody dobrovolné migrace jsou nejčastěji ekonomické (lepší životní úroveň, 

kvalita vzdělání, pracovní příležitosti), nebo sociální (migranty může motivovat například 

sjednocení rodiny, nebo jiné osobní důvody). Logicky tak převažuje migrace 

z rozvojových zemí do ekonomicky vyspělých. 

Kateřina Janků (2016, s. 15) poznamenává, že „narozdíl od důvodů umožňujících 

poskytnutí azylu se na typologii dobrovolné migrace mezinárodní společenství zatím 

nedokázalo dohodnout,” dále si všímá, že „hranice mezi nucenou a dobrovolnou migrací 

se stále více relativizuje.” Demuth (2000, s. 9) to vysvětluje na příkladu pracovních 

migrantů, kteří často sice nejsou nikým nuceni zemi opustit, ale nedostatek pracovních 

příležitostí v jejich zemi jim prakticky nedává na výběr. „Ne každý migrant je uprchlík, ale 

každý uprchlík je nucený migrant.” shrnuje Demuth (2000, s. 9) 

Příčiny zahraniční dobrovolné migrace zkoumaly různé ekonomické teorie migrace 

z přelomu 19. a 20. století. V tomto období přestala být migrace chápána jako pouhý 

přesun obyvatel a teoretici se začali zajímat o způsob, jakým se migranti vyvazují ze 

sociálních vazeb ze země svého původu a navazují vazby nové v cílové zemi. (Butcher, 

2013, s. 17) Mezi nejznámější teorie patří například teorie „push-pull” faktorů, podle které 

se každý migrant rozhoduje na základě dvou druhů okolností. Na jedné straně jsou to 

okolnosti, které ho nutí rodnou zemi opustit (push) a k nim se přidávají faktory, které ho do 

 
4 UNHCR, Convention and protocol relating to the status of refugees. 2010. Dostupné z: 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
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jiné země přitahují (pull). Mezi push faktory může patřit nízká životní úroveň, válečné 

konflikty nebo přírodní katastrofy. Pull faktory jsou pak nejčastěji politická stabilita, 

pracovní příležitosti nebo kvalitní školství. Kombinace těchto dvou sil pohání rozhodování 

a následný pohyb migrantů. (Bucher, 2013, s. 17) 

 

1.1.3 Dopady migrace 

Migrace s sebou nese jak pozitivní, tak negativní důsledky pro zemi emigrační i pro tu 

cílovou. Butcher (2013, s. 19) podotýká, že o dopadech migrace existuje velmi malé 

množství dat. Můžeme však vypozorovat určité opakující se trendy. Mezi pozitiva patří 

ekonomické dopady pro cílové země. Ekonomičtí migranti často vyplní díru na trhu práce 

a cílová země může těžit z jejich znalostí a dovedností (Butcher, 2013, s. 19). Migrace 

často pomáhá řešit i demografické problémy vyspělých zemí, kde je obecně nízká 

porodnost a nedostatek aktivní složky obyvatelstva. Díky sdílení kultur může dojít k 

vytvoření tolerantnější společnosti (Butcher, 2013, s. 20), nebo mohou naopak rozdíly v 

kulturách vyvolat politické a rasové konflikty a vést k diskriminaci. Nevraživost může 

zapříčinit i situace, kdy jsou migranti vnímáni jako konkurence domácích pracovníků. 

Často jsou totiž ochotni pracovat za nižší mzdy, a to může domácí pracovníky stavět do 

nevýhodné pozice. Podle Willmannové (2018, s. 20) jsou cizinci, podle úhlu pohledu, jak 

v roli těch, kdo ekonomiku ohrožují, tak v roli těch, kdo jí prospívají.  

Častým negativním dopadem, který se týká hlavně rozvojových zemí je jev, nazývaný 

„odliv mozků” (tzv. brain drain). Jedná se o migraci vzdělaných, kvalifikovaných 

pracovníků do ekonomicky vyspělejších zemí. Ti často kvůli nedostatku příležitostí v 

rodné zemi odcházejí za studiem, nebo prací do zahraničí (Willmannova, 2018, s. 13). 

Rozvojové země se tak dostávají do začarovaného kruhu, kdy vzdělaná část populace v 

produktivním věku odchází, a tím se snižuje šance na zlepšení podmínek. Příkladem 

negativního dopadu pro země, které jsou cílem migrantů je zvýšená kriminalita, která je 

často spojována hlavně s ilegální migrací.  
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1.2  Cizinci v České republice 

Český statistický úřad uvádí, že k roku 2018 bylo v České republice registrováno 564 

000 cizinců (bez azylantů), z toho 289 000 s trvalým pobytem. V porovnání s rokem 2004 

počet cizinců narostl o více než polovinu. Největší přistěhovalecká vlna přitom byla mezi 

lety 2005–2008. Velký nárůst byl i v poslední dekádě 20. století, během válek v Jugoslávii. 

Podíl cizinců na populaci tak činí 5 %, a to je v porovnání se zbytkem zemí EU 

podprůměr. Migrační saldo České republiky je dlouhodobě kladné, počet přistěhovalých 

tedy převyšuje počet vystěhovalých.  Mezi nejpočetnější skupiny cizinců žijících na území 

České republiky patří Ukrajinci (131 000), Slováci (117 000) a Vietnamci (61 000), 

početná je i skupina Poláků, Rumunů, nebo Bulharů. 37 % z nich žije v Praze, a naopak 

mezi kraje s nejmenším počtem cizinců patří Vysočina a Zlínský kraj. 

Největší část těchto cizinců (84 %) se nachází v produktivním věku (15-64 let). 

S tím souvisí i účel jejich pobytu – převažují cizinci, kteří žádají o trvalý pobyt z důvodu 

zaměstnání nebo podnikání. Moravskoslezský kraj je v tomto případě výjimkou, většina 

cizinců zde žádá o trvalý pobyt z rodinných důvodu. Rodinné důvody převažují i u cizinek, 

které v České republice žádají o trvalý pobyt. Nejvíce jsou cizinci zastoupeni v odvětví 

zpracovatelského průmyslu a jejich výdělky jsou srovnatelné s výdělky Čechů. Většina 

z nich do České republiky jezdí kvůli vyšším mzdám a nerovnosti mezi jejich platy a platy 

Čechů jsou nejčastěji způsobeny přesčasy.  

Mezi cizinci v České republice mírně převažují muži a více je i ženichů-cizinců ve 

smíšených manželstvích. Sňatků, kde je jeden ze snoubenců cizinec je přibližně desetina a 

jak u ženichů, tak u nevěst se nejčastěji jedná o občany Slovenské republiky. Na druhém 

místě ve smíšených sňatcích jsou pak muži z Německa a Velké Británie a ženy z Ukrajiny 

a Ruska. Integrovanější jsou podle statistik cizinci z tzv. třetích zemí (zemí mimo 

Evropskou unii). 59 % registrovaných cizinců v České republice jsou právě občané třetích 

zemí a častěji i získávají trvalý pobyt a zakládají rodiny.  

Co se týče uprchlíků a žadatelů o azyl, o kterých se v souvislostí s migrací mluví 

nejčastěji, ti tvoří v České republice zhruba 0,5 % všech registrovaných cizinců. Jedná se 

tedy o velmi malé procento. 

Statistiky nezahrnují cizince z Evropské unie, kteří na území České republiky 

pracují v rámci volného pohybu osob a nepřihlásili se zde k přechodnému pobytu.  Dále 
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není do statistik započítána ani ilegální migrace, která je logicky obtížně monitorována a 

liší se i odhady o počtu ilegálních migrantů a pracovníků.  

Proces začlenění do společnosti v České republice upravuje Koncepce integrace 

cizinců – Ve vzájemném respektu, z roku 2000.5 Její cílovou skupinou jsou především 

cizinci z třetích zemí. 

 

1.2.1 Názory veřejnosti na usazování cizinců 

V březnu 2019 zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR 

průzkum názorů české veřejnosti na usazování cizinců v České republice a jejich vnímání 

společností. 53 % dotazovaných uvedlo, že cizinci představují v České republice problém.  

Zajímavé však je, že na dotaz, zda cizinci představují problém v místě jejich bydliště 

odpovědělo kladně jen 23 %. 92 % těch, kteří vnímali cizince jako problém v místě svého 

bydliště je vnímalo i jako problém celé České republiky.   

V konkrétních názorech na cizince respondenti souhlasili převážně s negativními 

výroky. Nejvíce respondentů (64 %) souhlasilo s výrokem, že cizinci představují zdravotní 

riziko, o 3 % méně pak uvedlo, že jsou cizinci příčinou nárůstu kriminality. 45 % vnímá 

cizince jako ohrožení našeho způsobu života. Podle dvou pětin cizinci zvyšují celkovou 

nezaměstnanost. U pozitivních výroků bylo největší procento nesouhlasu (48 %) u výroku 

„cizinci obohacují naši kulturu“. 23 % si myslí, že cizinci přispívají k rozvoji hospodářství, 

32 % s výrokem nesouhlasí a nejméně souhlasu (20 %) získalo tvrzení, že cizinci přispívají 

k řešení problému stárnoucí populace.    

Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR 

z roku 2019 dále vyplynulo, že si 40 % českých občanů myslí, že v České republice žije 

příliš mnoho cizinců (viz graf v Příloze č.1). Poloviční většina (50 %) pak soudí, že je 

cizinců přiměřeně a podle 2 % tázaných je cizinců příliš málo. Názor, že je cizinců 

přiměřeně přitom převažuje v posledních čtyřech letech. Od roku 2009 procento občanů, 

podle kterých je cizinců příliš, kleslo o 17 % a můžeme říct, že je česká společnost 

k cizincům o trochu více otevřenější. Když však přihlédneme k reálnému počtu cizinců 

(564 000 v zemi s cca 10 694 000 obyvatel), zdá se podíl těch, kteří soudí, že je cizinců 

 
5 MVČR, Odbor azylové a migrační politiky. Integrace cizinců. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/integrace-cizincu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/integrace-cizincu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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příliš, stále vysoký. Šestina českých občanů zastává názor, že by cizincům nemělo být 

vůbec umožněno u nás dlouhodobě pobývat. Jejich podíl od roku 2015 významně narostl. 

(viz graf v Příloze č. 2) 

Co se týče důvodů, pro které by mělo být cizincům umožněno na území ČR 

pobývat, nejpřijatelnějším bylo pro respondenty studium a praxe (souhlasí 84 %), dále pak 

sloučení rodiny a zaměstnání. S přijímáním migrantů z důvodu války, hladomoru a 

přírodním katastrofám v jejich zemi souhlasí 56 %. Více než polovina také schvaluje 

důvody jako je podnikání, pronásledování z náboženských, rasových nebo politických 

důvodů. 54 % nesouhlasilo, aby se cizinci v České republice usazovali pouze z důvodu, že 

se jim tady líbí a chtějí tu žít. Tento důvod byl přijatelný pouze pro 38 %, a byl tak na 

posledním místě. Podle 74% by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit našim zvyklostem.  

Výzkum zkoumal i charakteristiku respondentů. Občané, kteří vnímají cizince 

pozitivně (odpověděli, že je cizinců v České republice přiměřeně, že nepředstavují problém 

nebo souhlasili s pozitivními výroky o nich) o sobě nejčastěji uvedli, že mají dobrou 

životní úroveň, jsou spokojeni se svým životem, ekonomickou situaci v ČR hodnotí 

pozitivně, mají vysokoškolské vzdělání, hlásí se k politické pravici a jedná se o potenciální 

voliče TOP 09 a ODS. Naopak negativní postoj k cizincům (myslí si, že je v ČR cizinců 

příliš mnoho, představují problém nebo souhlasili s negativními výroky o nich) mají 

především respondenti, kteří označili svou životní úroveň za špatnou, nejsou spokojeni se 

svým životem, ekonomickou situaci v ČR hodnotí negativně, hlásí se k politické levici a 

jsou potenciálními voliči SPD a KSČM. Rozhodujícím faktorem bylo i to, jestli má tázaný 

mezi cizinci žijícími v České republice známého nebo přítele. Takových bylo 31 % a 

nejčastěji se jednalo o cizince slovenské, rakouské, polské národnosti, nebo občany 

východní Evropy. Respondenti, kteří měli známého cizince častěji odpovídali, že je jich v 

Česku přiměřeně a jejich pohled na ně byl celkově pozitivnější. 

Ukazuje se, že osobní zkušenost je zásadní pro vnímání usazování cizinců v České 

republice. Procento Čechů, kteří znají nějakého cizince osobně je poměrně malé. 

Vzhledem k počtu cizinců v ČR a k jejich koncentraci v hlavním městě ale není nijak 

překvapivé. Ve výzkumu však chybí otázka, zda mají respondenti osobní negativní 

zkušenost s cizinci, jako protiklad k otázce, zda mají mezi cizinci přátelé a známé.  

Pro porovnání s vnímáním cizinců v ČR se zbytkem světa použiji výzkumnou 

zprávu How the world views migration Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která 
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pracuje s daty Gallup World Poll a byla publikována roku 2015.  Během průzkumu bylo 

zjištěno, že ve všech světových regionech (s výjimkou Evropy) si lidé přejí, aby se úroveň 

imigrace v jejich zemi zvýšila (21 %), nebo zůstala na stejných hodnotách (22 %). 

Významnou výjimku v tomto ohledu tvoří Evropa, kde je podle většiny (52 %) míra 

imigrace příliš vysoká. Výzkumníci si všimli i rozdílů mezi severní a jižní Evropou. 

Zatímco většina dospělé populace v severní Evropě sdílí stejný názor se zbytkem světa – 

přeje si, aby imigrace zůstala na stejné úrovni, nebo se zvýšila, obyvatelé jižní Evropy 

preferují nižší míru migrace. Česká republika se v tomto ohledu řadí mezi země 

s negativním postojem vůči cizincům, podobně jako Itálie, Španělsko nebo Velká Británie. 

Země s úplně největším podílem dospělé populace (84 %), která si přeje, aby se imigrace 

snížila je Řecko, které bývá označováno jako „vstupní brána“ pro imigranty. Negativní 

postoj Evropanů vůči imigraci je nepochybně důsledkem uprchlické krize, to se odráží 

v politice a ve způsobu, jakým o cizincích informují média (viz následující kapitola). 

Co se týče charakteristiky respondentů, došli autoři studie How the world views 

migration? k podobným závěrům jako výzkumníci Akademie věd v Česku – respondenti 

s pozitivním postojem k cizincům hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně, často mají 

vysokoškolské vzdělání. O respondentech s negativním postojem platí opak. Dennison a 

Talo (2009, s. 9) se zabývali příčinami odlišností názorů na imigraci uvnitř Evropy. Došli 

k závěru, že „postoje jednotlivců k přistěhovalectví jsou výsledkem hluboko zakořeněných 

psychologických rozdílů a je nepravděpodobné, že by je bylo možné snadno změnit vlivem 

politických kampaní nebo seznámením s novými informacemi.“ (2009, s. 9) 

Odmítavý postoj vůči migrantům převažuje v zemích s jejich velkým počtem a 

v zemích, které pociťují dopady uprchlické krize. Česká republika k nim s 5% podílem 

migrantů na populaci nepatří, přesto velká část populace vnímá přistěhovalce jako 

problém. Ještě odmítavější postoj pak společnost zaujímá k uprchlíkům. Současným 

trendem v České republice je nárůst počtu cizinců a pravděpodobně to tak bude pokračovat 

i v budoucnu. Podle Evy Abramuszkinové Pavlíkové není na přijímání migrantů česká 

společnost připravená (2010, s. 76). Autorka odkazuje na studii národní české identity, 

kterou vedla v roce 2005, kde ve srovnání s jinými národy národní česká identita 

vystupovala a ochota otevírat se vůči jiným etnikům byla naopak velmi nízká. Přikládá to 

historickým souvislostem a faktu, že národnostní menšiny mezi lety 1950-1990 

nepředstavovaly ve společnosti významné procento, vzhledem k tomu, že se imigrantům 
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kompletně otevřely až po roce 1989. Velký důraz byl také kladen na integraci menšin 

(Pavlíková, 2010, s. 76). Názor, že je nutné, aby se cizinci přizpůsobili místnímu způsobu 

života ve společnosti dále zůstává. Procento Čechů, kteří s tímto názorem souhlasí je 

v porovnání se zbytkem Evropy třetí největší, hned po Maďarsku a Belgii (Dennisona a 

Talo, 2009, s. 9). 

 

1.2.2 Mediální obraz cizinců v České republice 

„Zahraniční výzkumníci často chápou média jako důležitého aktivního participanta 

politických událostí, nejen zprostředkovatele jejich reprezentací,“ tvrdí Markéta 

Blažejovská (2013, s. 7) autorka studie Cizinci ve zpravodajství MF Dnes: mediální rámce 

a jejich proměny v čase ekonomické krize. Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, pro 

formování názoru na cizince je zásadní osobní zkušenost. Velký vliv mají ale i média a 

způsob, jakým cizince prezentují. Média totiž reprezentují mocenské vztahy a hrají roli při 

jejich utváření, dochází tak k legitimizaci státních politik. (Blažejovská, 2013, s. 31). 

„Legitimizace neprobíhá jen v komentářích a jiné publicistice, ale nepozorovaně rovněž ve 

zpravodajství,“ píše Blažejovská (2013, s. 31) a jako příklad uvádí kriminalizaci cizinců. 

„Pokud jsou ve zpravodajství vybírány a zdůrazňovány zprávy, týkající se cizinců a 

kriminality, není pak nutné ospravedlňovat jejich vyhoštění v komentářích a publicistice na 

racionální ani hodnotové úrovni, vyhoštění je tím legitimizováno na úrovni vědění.“ 

(Blažejovská, 2013, s. 32). Pokud není odděleno subjektivní od objektivního, čtenář může 

tuto interpretaci považovat za legitimní a přijmout ji jako svou vlastní. Teorií 

legitimizačního potenciálu médií se zabývá například Bateson v A Theory of Play and 

Fantasy, 2006, nebo Todd Gitlin v The Whole World is Watching: Mass Media in the 

Making and Unmaking of the New Left, 2003. (Blažejovská, 2013, s. 32) 

V českém prostředí bylo dosud provedeno několik mediálních analýz zkoumajících 

mediální obraz cizinců. Při jejich srovnání dojdeme k závěru, že v posledních několika 

letech se obraz cizinců v českých médiích příliš nemění. Jak si všímá Blažejovská (2013, s. 

7) jde většinou o negativně zabarvené zprávy, ať už jde o kriminalitu, nelegální pobyt, 

integraci nebo postoj veřejnosti k cizincům. Co se týče žánrů, nejčastěji články o cizincích 

spadají do kategorie černá kronika, nejméně často pak jde o komentáře a publicistiku 

(Blažejovská, 2013, s. 9). Dalším častým rysem je chybějící citace cizinců, nebo opomíjení 

využití cizince jako zdroje. „Mluví se o nich, ale ne s nimi,“ píše Blažejovská (2013, s. 10) 
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Blažejovská se v analýze zaměřila na zkoumání obrazu cizinců v Mladé frontě 

Dnes v letech 2007, 2009 a 2011. Pojmenovala 6 mediálních rámců, podle kterých média 

cizince zobrazují – Cizinci jako oběti, škodí jim Češi; Cizinci jako zátěž, jsou nežádoucí; 

Cizinci jako přínos, ekonomický i demografický; Stát trestá cizince, po právu; Cizinci jako 

kriminálníci, škodí občanům a Stát podporuje cizince, mohou tu zůstat. (2013, s. 80) 

Nejčastěji zastoupeným rámcem byl rámec Cizinci jako kriminálníci, škodí občanům, pro 

který byly typické krátké články do 125 slov a objevovaly se na 4–5 straně listu (2013, s. 

80). Nejsilnější rámec z hlediska důležitosti je pak Cizinci jako přínos, ekonomicky i 

demograficky. Články tohoto rámce se vyskytovaly jako třetí nejčastější, byly často 

otištěny na titulní straně a bylo jim věnováno nejvíce prostoru (zhruba 500 slov) 

(Blažejovská, 2013, s. 80). Dohromady bylo téma kriminalita zastoupeno v 53,4% případů, 

tedy nejčastěji, článkům ale nebyla přikládána nejvyšší důležitost. Zprávy o blízkých 

národech byly méně časté, ale byla jim přikládána větší důležitost a častěji spadaly do 

pozitivních rámců (Cizinci jako přínos, ekonomicky i demograficky) (Blažejovská, 2013, s. 

87). Nejčastějším citovaným zdrojem přímých a nepřímých citací byli oficiální 

představitelé státu, kteří dohromady s policejními zdroji tvořili 60 %. Podle Blažejovské to 

vypovídá o „silném vlivu státu na interpretační rámce využité ve zpravodajství o 

cizincích.“ (2013, s. 85). Nejčastěji dostali cizinci prostor se vyjádřit ve článcích, kde se o 

nich psalo jako o přínosu, nebo jako o oběti. Naopak v článcích, kde byli zobrazováni jako 

kriminálníci nebo zátěž dostali prostor pro vyjádření nejméně často (Blažejovská, 2013, s. 

88). Důležitým zjištěním je, že mediální rámce se mění v závislosti na ekonomické situaci, 

nejedná se tedy o pevně dané kulturní vzorce. Výzkum Markéty Blažejovské to prokázal 

na sledování proměň mediálních rámců v období ekonomické krize (2013, s. 113). 

  

1.2.3 Stereotypizace cizinců v médiích 

V médiích také často dochází ke stereotypizaci a stygmatizaci národnostních 

menšin a cizinců. Média podporují určité zažité představy o nich. Jak ale podotýká Pišlová, 

„míru reálného vlivu médií na vznik stereotypů lze určit jen obtížně“ (2013, s. 9). 

Stereotypy a zjednodušování bývají používány pro snadnější pochopení, naplnění 

čtenářových očekávání a udržení jeho pozornosti (Mičienka a kol. 2007, s. 76). Problém 

nastává, když čtenář přistupuje k mediálnímu obrazu jako k platné skutečnosti a vnímá jej 

jako obraz reality. Podle Mičienky a kol. „to může vést jak k odporu a nevraživosti ze 
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strany většiny, tak k pocitu beznaděje, vyloučení a rezignace u skupiny, které se stereotyp 

týká.“ (2007, s. 76). Pišlová ve své práci dále podotýká, že „vlivu médií na vytváření 

názorů využívají politické strany a hnutí, pro prosazení svých cílů“ (2013, s. 12).  

Kontext medializace některých nejhůře vnímaných národnostních menšin zkoumala 

analýza Newton Media z roku 2013. Například Albánci se v médiích nejčastěji objevují 

v kontextu organizovaného zločinu. Ukrajinci jsou prezentování jako nelegální dělníci, 

nebo zločinci, často se objevuje i téma obchodu s lidmi. U Vietnamců je mediální obraz 

trochu širší, nejčastěji se příspěvky v médích týkají jejich podnikatelské činnosti a bývají 

spojování s prostředím tržnice. Negativní příspěvky se týkají padělaného zboží, daňových 

úniků, drog, nebo špatné kvality masa. Pozitivně však média informují o vietnamské 

kuchyni a restauracích, nebo o integraci druhé generace. Potomci přistěhovalých 

Vietnamců jsou často prezentováni jako pracovití, vzdělaní a velmi dobře integrovaní. 

Média přitom kladou poměrně velký důraz na ovládání českého jazyka. (Newton media, 

2013) 

Přesto se ale většina článků o národnostních menšinách týkala negativních aspektů 

a nejčastějším kontextem pro zobrazování vybraných cizinců byla kriminalita. Podle 

Newton Media se tím „podporuje stereotypní obraz neznámého a potenciálně 

nebezpečného cizince.“ (2013). Potvrdilo se i zjištění Markéty Blažejovské, že cizincům je 

poskytnuto málo prostoru pro vyjádření a zřídkakdy jsou citováni. V médiích se málokdy 

objeví informace o konkrétních osobách a často dochází k jejich anonymizaci (Používá se 

například označení „ukrajinský dělník“, „vietnamský stánkař“ apod.) (Newton Media, 

2013). 

„Mediální obraz cizinců je tak do značné míry ovlivněn stereotypy v myslích 

novinářů a zároveň rutinami v mediální organizaci.“ (Blažejovská, 2013, s. 112) Články o 

každodenním životě cizinců, o jejich zvycích, tradicích nebo problémech se do médií 

dostanou pouze výjimečně. To je způsobeno hlavně tím, že kritériem, podle kterého jsou 

zprávy týkající se cizinců vybírány je zpravodajská hodnota překvapivosti (Blažejovská, 

2013, s. 113). Mičienka a kol. podotýká, že „zejména v případech, kdy publikum nemá 

vlastní zkušenost s nějakou skupinou, je velmi pravděpodobné, že bude považovat za 

skutečnost to, co o této skupině nabízejí média.“ (2007, s. 77). Lidé tak vnímají cizince 

kombinací dvou faktorů – svých osobních zkušeností a mediálním obrazem.  

 



 

 

14 

 

1.2.4 Novinářské zásady pro informování o cizincích a národnostních 

menšinách 

Zásady informování o národnostních menšinách jsou upraveny ve většině 

novinářských profesních kodexů. Kodex Syndikátu novinářů toto téma zmiňuje jen 

okrajově, když říká, že „novinář nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval 

diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace.“ (Syndikát 

novinářů, 1998). O čem se však vůbec nezmiňuje je diskriminace národnostních menšin a 

etnik a vyvarování se stereotypizace. 

Podrobněji se tomu věnuje Kodex České televize, který se problematiky dotýká 

v několika bodech. „Program České televize nesmí v divácích vyvolávat nebo utvrzovat 

představy, že lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině 

mají pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Česká 

televize je povinna zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich 

příslušníků.“ (ČT, 1994) Dále se pak ČT zavazuje, že „zajistí, je-li to možné, aby skladba 

účinkujících, případně komparsu v pořadech vlastní výroby odrážela národnostní 

a etnickou skladbu obyvatelstva v České republice na základě aktuálních demografických 

trendů, a to především při natáčení pořadů s publikem ve studiu. Celkové vyznění účasti 

těchto osob musí působit jako zcela samozřejmé a obvyklé.“ (ČT, 1994).  

Nejvíce se tématu menšin pak dotýká Kodex Českého rozhlasu, který například 

říká, že „současně klade důraz i na čas pro menšinové žánry a témata, která ostatní 

provozovatelé rozhlasového vysílání v České republice ve svém programu nenabízejí buď 

vůbec, anebo jen v omezené míře.“ Příkladem může být pořad O Roma vakeren, který je 

jediným rozhlasovým pořadem pro romskou komunitu v Česku. Vysílán je dvakrát týdně 

na regionálních stanicích Českého rozhlasu a jednou týdně na Radiožurnálu. Dále Český 

rozhlas nabízí pořady pro slovenskou, polskou, německou a židovskou menšinu. Do 

vysílání zařazuje i týdenní pořad My a oni, kde přináší obraz soužití cizinců s Čechy.   

Zásadami, které by měli novináři při informování o menšinách a cizincích 

dodržovat se zabývá Marek Mičienka, Jan Jirák a kol. v publikaci Základy mediální 

výchovy (2007, s. 82). Podle nich by novinář neměl používat připodobnění, aby tak 

nedocházelo ke stereotypizaci. Neměl by ani příslušníky popisovat jako členy skupiny, 
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kterou spojují určité společné rysy, ale naopak klást důraz na to, že se jedná o samostatné 

jedince. Lze se tak vyhnout zobecňování a přenášení konkrétních problému na celou 

skupinu. Co se týče trestných činů, podle autorů je namístě uvádět národnost oběti jen 

v případech, kdy byla národnost samotná motivací ke spáchání trestného činu. V ostatních 

případech doporučují národnost uvádět jen za předpokladu, že je to nezbytné pro celkový 

kontext. Poslední důležitou zásadou je pak vyhýbat se inklinaci k stereotypním mediálním 

rámcům a tématům a snažit se zobrazovat cizince v co nejširších oblastech jejich života 

(Mičienka a kol., 2007, s. 82). 
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Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit život cizinců v České republice. V teoretické části 

jsem představila cizince z pohledu statistik, výzkumů a mediálních analýz, praktická část 

pak formou publicistických rozhovorů nabídla subjektivní pohled několika z nich. Jak 

vyplynulo z výše popsaných analýz, názory veřejnosti na cizince jsou spíše negativní, 

velká část vidí jejich usazování jako problém a jen malé procento zná cizinci osobně. 

Převažuje i negativní obraz cizinců v českých médiích, často se vyskytuje jejich 

stereotypizace a dostává se jim málo prostoru pro vyjádření.  

Z rozhovorů nelze vyvozovat obecně platné závěry, nabízí pouze několik 

subjektivních pohledů a dávají cizincům prostor pro vyjádření. Lze si ale všimnout, že se 

některé myšlenky v rozhovorech opakovaly. Respondenti často zmiňovali, že se v České 

republice cítí více svobodní, bez ohledu na to, z jaké země pocházeli. Převážně odpovídali, 

že jsou s životem v Česku spokojení a většina z nich těžko hledala nějaká negativa. 

Zároveň ale série nabízí i negativní zkušenosti některých respondentů a různé pohledy na 

rasismus. Rozhovory se uskutečnily na místech podle výběru respondentů a jsou doplněny 

autentickými portrétními fotografiemi. Výsledek je graficky upraven, jako by byla série 

publikována v některém z českých časopisů.  

Přestože Česká republika nepatří mezi země s velkým množstvím migrantům, 

s postupujícím trendem globalizace se to začíná měnit. Přistěhovalci často nejsou do 

společnosti plně integrovaní, vytváří své vlastní komunity a jen málokdy je o nich slyšet. 

Ve společnosti se objevuje i negativní postoj k migraci, plynoucí ze strachu a obavy 

z neznámého. Domnívám se, že podobné projekty jako tento, mohou napomoci lepšímu 

soužití Čechů s cizinci, ukázat, že cizinci mohou být pro zemi přínosem, a přispět tak 

k širšímu a různorodějšímu obrazu cizinců v médiích. 
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Summary 

This work aimed to expound the life of foreigners in the Czech Republic. In the 

theoretical part, I introduced foreigners from the perspective of statistics, research and 

media analysis. The practical part then offered a subjective view of several of them in the 

form of journalistic interviews. As the analyzes described above show, public opinion of 

foreigners is rather negative, a large part sees their settlement as a problem, and only a 

small percentage know foreigners personally. The negative image of foreigners in the 

Czech media also prevails, their stereotyping often occurs, and they receive little room for 

expression. 

It is not possible to draw generally valid conclusions from the interviews as they 

offer only a few subjective views. Instead, they give foreigners space to express 

themselves. However, it can be noticed that some thoughts repeated in the conversations. 

Respondents often mentioned that they feel freer in the Czech Republic, regardless of their 

country of origin. They mostly answered that they are satisfied with life in the Czech 

Republic, and most of them had a hard time looking for any negatives. At the same time, 

however, the series also offers negative experiences of some respondents and different 

views on racism. The interviews took place in places selected by the respondents and are 

accompanied by authentic portrait photographs. The result is graphically edited as if the 

series was published in one of the Czech magazines. 

Although the Czech Republic is not one of the countries with a large number of migrants, 

as the trend of globalization progresses, this is beginning to change. Immigrants are often 

not fully integrated into society, creating their own communities and often being 

"invisible". There is also a negative attitude towards migration in society, resulting from 

fear and anxiety about the unknown. I believe that projects similar to this one can improve 

the coexistence of Czechs and foreigners, to show that foreigners can be of benefit to the 

country, and thus to contribute to a broader and more diverse image of foreigners in the 

media. 
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