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Anotace
Bakalářská práce se zabývá nastavením integrační politiky České republiky z pohledu
případové studie rumunské komunity ve městě Humpolec. Práce popisuje současnou
integrační politiku ČR z pohledu migrace v rámci Evropské unie a roli hlavních aktérů.
Uvádí, jak je nastavená integrační politika na lokální úrovni směrem k rumunské komunitě.
Identifikuje dopady nastavení integrační politiky na migranty a zúčastněné aktéry městské zastupitelstvo, neziskovou organizaci a integrační centra. Práce je metodologicky
uchopená pomocí kvalitativního přístupu s výzkumným designe případové studie. Práce
poskytuje víceúrovňový pohled na integrační politiku optikou hlavních aktérů. Za účelem
naplnění stanovených výzkumných cílů a otázek byly provedeny polostrukturované
rozhovory s neziskovou organizací působící ve zkoumaném území, krajským centrem pro
integraci, městským zastupitelstvem a migranty, kteří by měli být cílovou skupinou
integrační politiky. V závěru práce jsou uvedena hlavní zjištění a diskutují se možnosti
pokračování ve výzkumu tématu integrace pomocí dalších aktérů.

Annotation
The bachelor thesis deals with the setting of the integration policy of the Czech Republic
from the point of view of a case study of the Romanian community in the town of
Humpolec. The thesis describes the current integration policy of the Czech Republic in
terms of migration within the European Union and the role of the main actors. It shows how
the integration policy is set at the local level towards the Romanian community. It identifies
the impacts of setting of integration policy on migrants and stakeholders - the city council,
non-profit organizations and integration centres. The methodological approach is qualitative
approach with a research design of case study. The work provides a multidimensional view
on integration policy from the perspective of the main actors. In order to obtain research
goals and questions, semi-structured interviews were conducted with a non-profit
organization operating in the study area, the regional center for integration, the city council,
and migrants, who should be the target group of integration policy. The main findings are
presented and the possibilities of development of the following research on the topic of
integration with the help of other actors are discussed.

Klíčová slova
Integrace, sociální integrace, migrant, rumunský přistěhovalec, integrační politika,
případová studie

Keywords
Integration, social integration, migrant, Romanian immigrant, integration policy, case study

Title/název práce
The integration of the Romanian Community into the Smalltown (Provincial) Environment
Začlenění rumunské komunity do maloměstského prostředí

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce PhDr. Karolíně Dobiášové, Ph.D. za
odborné vedení, cenné rady a čas, který mi věnovala. Dále děkuji členům Katedry veřejné a sociální politiky,
kteří se mnou práci ochotně konzultovali a všem mým informátorům, kteří byli ochotní mi věnovat čas. Na
závěr bych ráda poděkovala mé rodině a přátelům kteří my byli neochvějnou oporou a motivací v časech
dobrých i zlých.

Obsah
ÚVOD............................................................................................................................................................2
1.

CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY................................................................................................................ 3
1.1.
1.2.

2.

CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE..........................................................................................................................3
VÝZKUMNÉ OTÁZKY................................................................................................................................4

METODOLOGIE................................................................................................................................. 4
2.1. METODOLOGIE SBĚRU DAT......................................................................................................................5
2.2. VÝZKUMNÝ VZOREK................................................................................................................................6
2.3. ETIKA VÝZKUMU....................................................................................................................................7
2.4. REFLEXE VÝZKUMU.................................................................................................................................8
2.5. ANALÝZA PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH DAT..............................................................................................8
2.5.1.
Sekundární data...........................................................................................................................8
2.5.2.
Primární data...............................................................................................................................9

3.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA................................................................................................................. 9

4.

DOSAVADNÍ POZNÁNÍ..................................................................................................................... 10

5.

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ.......................................................................................................... 12
5.1. KLÍČOVÉ POJMY........................................................................................................................................12
5.1.3. Definice plně integrovaného člověka..............................................................................................15

6.

LEGISLATIVNÍ UCHOPENÍ PROBLEMATIKY........................................................................................16
6.1. INTEGRAČNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY.........................................................................................................16
6.1.1. Integrační politika na regionální a lokální úrovni............................................................................17
6.1.2. Integrační dokumenty města Humpolec.........................................................................................18
6.2. STAV INTEGRACE V ČR...............................................................................................................................19
6.2.1. Specifika migrace a integrace migrantů z EU..................................................................................20
6.2.2. Migranti EU jako Cílová skupina integračních politik......................................................................20

7.

EMPIRICKÁ ČÁST............................................................................................................................. 21
RUMUNSKÁ MENŠINA................................................................................................................................21
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO.........................................................................................................................27
INTEGRAČNÍ CENTRA A NEZISKOVÉ ORGANIZACE......................................................................................31
(CPIC A CIC)................................................................................................................................................. 31
Pohledem CPICu (vládní orgán).................................................................................................................32
Pohledem CICu (nevládní organizace).......................................................................................................35

8.

DISKUZE.......................................................................................................................................... 38

9.

IMPLIKACE PRO DALŠÍ VÝZKUM....................................................................................................... 40

ZÁVĚR.................................................................................................................................................... 41
Seznam příloh............................................................................................................................................47
Přílohy........................................................................................................................................................47

2

ÚVOD
Postoj české majoritní společnosti ve vztahu k cizincům je v porovnání s evropským
průměrem spíše negativní. Tomuto trendu nasvědčují výsledky posledních průzkumů
zabývajících se tématem přistěhovalectví a migrace (Tuček 2019, Hanzlová 2019). V
průzkumu veřejného mínění zpracovaném Milanem Tučkem v březnu roku 2019 je
uvedeno, že aktuální veřejný diskurz k přistěhovalectví je obecně negativního rázu.
Zároveň se téma přistěhovalectví umístilo na třetím místě nejnaléhavějších témat veřejného
života (Tuček 2019). Srovnatelná zjištění uvádí i Radka Hanzlová v tiskové zprávě Názory
veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2019. Dle výsledků si 40 % respondentů
myslí, že u nás žije příliš mnoho cizinců, 77 % respondentů se domnívá, že by cizinci měli
mít možnost trvalého pobytu jen za určitých podmínek a 74 % respondentů zastává názor,
že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit našim zvyklostem (Hanzlová 2019).

Je důležité poukazovat na možné cesty integrace obyvatelstva s migranty, navázání dialogu
by mohlo posloužit i jako prevence inklinace občanů k extremistickému a pravopopulistickému smýšlení o této problematice. Sociologie by se měla, jakožto společenská
věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností, věnovat rozklíčování
vztahů, které se za obrazem sociální reality skrývají. Proto vnímám svou roli jako roli
badatele, který by se měl tomuto tématu věnovat a pokusit se o komplexní popis
problematiky integrace migrantů z Evropské unie na konkrétním případu rumunských
přistěhovalců.
Nejdříve osvětlím, proč jsem v názvu bakalářské práce použila slovní spojení maloměstské
prostředí. Maloměstské prostředí zkoumám jako případ integrace na mikroúrovni, bez
ohledu na to, zda se jedná o město velké, nebo město malé. Zároveň je z pohledu
integrační politiky zásadní místní kontext a aplikace integračních politik regionálními
aktéry. Cílem práce tudíž není porovnání integrační politiky na maloměstě s městy
velkými, ale ukázat specifika integrace migrantů z Evropské unie a poukázat na význam
tvorby a aplikace integrační politiky v místním kontextu. Stále se mluví o cizincích a
mobilizuje se před lidmi z Afghánistánu a dalšími a upírá se na ně veřejná debata, avšak
málo pozornosti se věnuje tématům, jako je pracovní migrace uvnitř EU, která přináší
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specifické typy problémů. V této práci se snažím popsat typ tohoto problému a na základě
zjištění formulovat další myšlenky.
Touto prací bych chtěla poskytnout víceúrovňový pohled na tuto problematiku, jak z
hlediska neziskové organizace působící ve zkoumaném území, krajského centra pro
integraci cizinců, zastupitelstva jako tvůrce lokální strategie, tak z hlediska migrantů, kteří
by měli být cílovou skupinou integrační politiky.
Dle statistik – Informativních přehledů cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým
pobytem na území České republiky a cizinců ze zemí EU – Ministerstva vnitra České
republiky se celkový počet cizinců k datu 31. 05. 2020 pohyboval kolem 618 003 cizinců,
z nichž bylo (na území ČR) 304 289 tisíc cizinců evidováno s trvalým pobytem a 313 714
tisíc s pobytem přechodným. Zaměříme-li se přímo na rumunskou národnost, tak dle
statistik ministerstva vnitra žije na území České republiky s trvalým pobytem 4 496
Rumunů a s přechodným pobytem 12 825 Rumunů. Jestliže naše měřítko zúžíme pouze na
okres Pelhřimov (ve kterém se město Humpolec nachází), tak počet Rumunů s trvalým
bydlištěm v roce 2018 činil 13 jedinců a 262 jedinců s přechodným pobytem. (MVČR,
2020) Konkrétní statistiky týkající se počtu cizinců nejsou lehce dostupné. K zisku aktuální
čísel rumunských přistěhovalců (a dalších národností) v Humpolci ze statistik cizinecké
policie mi pomohla konzultantka z Institutu sociologických studií Marie Jelínková.
K lednu letošního roku (1. 1. 2020) čítal celkový počet rumunských přistěhovalců
v Humpolci 150 jedinců. Toto číslo se může od reálného počtu lišit, jelikož se tyto
statistiky zaprvé - každý měsíc aktualizují, a za druhé - mnoho občanů Evropské unie nemá
potřebu se k pobytu registrovat.

1. Cíle a výzkumné otázky
1.1. Cíle bakalářské práce
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1) Popsat současnou integrační politiku České republiky z pohledu migrace v rámci
Evropské unie (a roli hlavních aktérů).
2) Zjistit, jak je nastavená integrační politika na lokální úrovni ve městě Humpolec
směrem k rumunské komunitě.
3) Identifikovat dopady nastavení integrační politiky na migranty a zúčastněné aktéry
- městské zastupitelstvo, neziskovou organizaci a integrační centrum.

1.2. Výzkumné otázky
Jak funguje integrační politika na nižších než národních úrovních?
Jaké jsou klíčové problémové oblasti integrační politiky?
Jaké faktory ovlivňují úspěšnou integraci migrantů z EU?
Které bariéry jsou v procesu integrace migrantů z EU?
Jaké jsou hlavní problémové oblasti integrace migrantů z EU? /specifika migrantů z EU
Jakým způsobem aktéři/tvůrci politik aplikují strategie integrace na úrovni obce?
Jaká míra priority je ve strategických dokumentech dávána migrantům z Evropské
unie?/Jak jsou vnímáni migranti z EU jako cílová skupina integrační politiky?
Jak je integrační politika uchopena v rámci městského zastupitelstva?
Jak si zastupitelstvo definuje situaci týkající se migrantů z Rumunska?
Jak jsou migranti integrováni pohledem definice sociální integrace?

2. Metodologie
V bakalářské práci práci budu využívat více typů dat. Jednak data sekundární, jejichž
zdrojem budou z části národní integrační strategické dokumenty. A data se primární,
které tvoří analýza rozhovorů s aktéry integrační politiky.
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Do sekundární analýzy jsem chtěl zahrnout i strategie tvořené na regionální úrovni. V
obecných strategiích kraje Vysočina a města Humpolec se mi ale nepodařilo cíle
týkající se integrace cizinců nalézt. Proto v práci vycházím převážně z národních
konceptů integrační politiky a zkoumám je v místním kontextu.

2.1. Metodologie sběru dat
Z hlediska výše zmíněných cílů a záměrů práce jsem jako metodu zvolila případovou
studii. Pro zkoumanou problematiku je vyhovující definice Simonse (2009, s. 21),
který Simonse případovou studii definuje jako „hloubkové studium konkrétní politiky,
instituce, programu či systému z jejich odlišných perspektiv složitosti a jedinečnosti v
kontextu reálných situací.” (Simonse 2009, s. 21). Případová studie se snaží o
porozumění složitých sociálních jevů. Případ je vnímán jako integrovaný systém, který
je prostorově i časově ohraničen. (Sedláček 2007, s. 97) Jedná se o konkrétní,
prostorově omezený jev - rumunští přistěhovalci v Humpolci. Je to případ integrace
cizinců, kteří jsou z Evropské unie, ale integrační politika se na ně příliš nesoustředí.
To, že jsou integrační politikou opomíjeni s sebou nese určitý druh problémů. Výhodou
případové studie je možnost „porozumění objektu v jeho přirozeném kontextu“
(Sedláček 2007, s. 99). Tyto problémy se snažím popsat a na jejich základě formuluji
další myšlenky.
Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory. Povaha
polostrukturovaných rozhovorů umožňuje pochopit perspektivu dotázaného na danou
problematiku - co je z jeho pohledu důležité, jakým způsobem definuje situace a na co
zaměřuje svou pozornost (Bryman 2016), což koresponduje se záměrem mé práce.
Tuto metodu jsem zvolila hned z několika důvodů. Ačkoliv budu mít předem
připravené okruhy, na které se budu chtít dotyčných zeptat, nemohu si být jistá z
jakého úhlu pohledu budou zkoumaný problém brát a jaké okruhy pro ně budou
relevantní. A díky možnosti polostrukturovaného rozhovoru, bude možné se od
připravených otázek odklonit a v reakci na respondentovu odpověď se zabývat tím, co
bude považovat za důležité. Čímž, bude možné docílit rozšíření obzoru o problematice
z více stran a problém uchopit komplexněji.
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Hlavní data corpus tvoří analýza polostrukturovaných rozhovorů provedených s
několika respondenty napříč integrační politikou. Celkem jsem provedla pět rozhovorů
s rumunskými přistěhovalci, tři rozhovory se zástupci městského zastupitelstva v
Humpolci a tři rozhovory s pracovníky integračních center (2 z CPIC a 1 z CIC).
Rozhovory probíhaly v mezidobí koronavirové krize, převážně v červnu a červenci.
Rozhovory se zástupci rumunské komunity jsem prováděla přes online platformu
Messenger. Tato platforma také fungovala jako hlavní kontaktní prostor k získání
respondentů. Rozhovory s městským zastupitelstvem, centry pro integraci cizinců
(CPIC) a neziskovou organizací (CIC) proběhly osobně na pracovištích konkrétních
respondentů.

2.2. Výzkumný vzorek
Jelikož je integrace procesem složitým, reflektujícím změny na straně přijímací společnost
a přistěhovalců, tak jsem se rozhodla výzkumný soubor rozdělit na tři hlavní skupiny
respondentů. První skupinu tvoří Rumuni, kteří v Humpolci žijí a pracují. Jelikož se jedná
o uzavřenou komunitu a není jednoduché se k ní dostat, zvolila jsem metodu sněhové
koule. Tato metoda je, ke studiu skrytých populací, „k nimiž se je možné jen obtížně dostat
prostřednictvím tradičních metod, jako jsou populační šetření, institucionální indikátory a
výzkumné studie”, (Miovský 2003: 13) velmi vhodná. Pro realizaci prvních rozhovorů
jsem využila kontakty, které jsem získala na brigádě ve firmě, zaměstnávající velké
množství Rumunů, a dále od přátel. Díky těmto kontaktům se mi podařilo do komunity
proniknout.
Od primárních informátorů jsem další respondenty získávala metodou sněhové koule, což
znamená že jsem další respondenty oslovovala na základě doporučení, která jsem obdržela
od současných informátorů (Hendl 2005: 154). Další částí výzkumu je provedení a analýza
rozhovoru se zástupcem městského zastupitelstva a s jedním z pracovníků integračního
centra CPIC, pod které Humpolec a jeho okolí spadá a dále s pracovníky neziskové
organizace CIC (která se dlouhodobě soustředí na migranty ze zemí EU).
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Tabulka č. 1 aktéři na lokální úrovni - respondenti z Rumunska
Označení
respondenta

Délka
pobyt
u

Povolání

Kontext

Smíšený pár č.1

manželský pár (žena
z ČR, muž z
4 roky
Rumunska), jedno
dítě

živnostník - obor
zedník

Rozhovor proběhl v
češtině a manželovi jej
překládala jeho žena

Smíšený pár č. 2

manželský pár (žena
z ČR, muž z
4 roky
Rumunska), jedno
dítě

živnostník neuvedl

Rozhovor proběhl v
češtině. V případě
potřeby manželka
dovysvětlila otázku

Rumunský pár
Mladý Rumun č.1

Mladý Rumun č.2

Stav

partnerský vztah,
děti v Rumunsku

2 roky

dělnická činnost

Rozhovor proběhl v
angličtině

svobodný, bezdětný

2 roky

dělnická činnost

Rozhovor proběhl v
češtině

svobodný, bezdětný

méně
než
rok

dělnická činnost

Rozhovor proběhl v
češtině

Zdroj: Autorka práce
Tabulka č. 2 aktéři na lokální úrovni - instituce
Jméno respondenta

Jméno instituce,

Pozice

Ing. Vlastimil Brukner

Městské zastupitelstvo

1. místostarosta

Mgr. Alena Kukrechtová

Městské zastupitelstvo

2. místostarostka

Městské zastupitelstvo
Ing. Bc. Josef Fiala

vedoucí odboru sociálních
věcí

Be. Lucie Škrdlová

Centrum pro integraci cizinců
(CPIC)

vedoucí centra

Mgr. Michaela Jindrová

Centrum pro integraci cizinců,
(CPIC)

vedoucí centra

Mgr. Barbora Machová

Centrum pro integraci cizinců (CIC)
NNO

sociální pracovnice

Zdroj: Autorka práce
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2.3. Etika výzkumu
Během výzkumu jsem se snažila dbát etických principů sociologického výzkumu. Všechny
respondenty jsem před rozhovorem seznámila s účelem mé práce a s tím, jak budu data z
rozhovorů používat. Současně jsem je ubezpečila, že nahrávku nebudu nikde šířit a že její
obsah poslouží výhradně účelům analýzy práce a k vystihnutí co možná nejpřesnější
interpretace odpovědí respondentů. Respondentům z řad rumunských přistěhovalců jsem
slíbila naprostou anonymitu (Bryman 2016) a ubezpečila je, že jejich odpovědi boudou
součástí odpovědí dalších přistěhovalců z Rumunska. Data jsem anonymizovala použitím
pseudonymu. Informovaný souhlas jsem řešila dvěma způsoby. S ohledem na diskrétnost
první skupiny respondentů (rumunských přistěhovalců) jsem informované souhlasy
zahrnula do začátku nahrávky. A informované souhlasy pro aktéry institucí jsem měla s
sebou vytištěné na každém setkání.

2.4. Reflexe výzkumu
Proniknout do kumunity rumunských přistěhovalců bylo složité z mnoha důvodů. První a
řekla bych hlavní překážkou byl jazyk. To, že já nemluvím rumunsky a tazatelé museli být
schopni se domluvit česky, nebo anglicky, může být limitem výzkumu. Předpoklad
jazykových kompetencí migranta odpovídá ovládnutí kulturní dimenze sociální integrace.
S přihlédnutím k této skutečnosti musím konstatovat, že výběr respondentů a možnosti
variability jsou tímto dosti omezeny. Několik respondentů, kteří projevili ochotu rozhovor
provést, neměli nakonec takovou úroveň jazyka, která by praktickou participaci na
výzkumu umožňovala.
Současně moje výchozí pozice jakožto badatele nemusela působit důvěryhodně. Po
provedení prvního rozhovoru jsem se souhlasem respondenta použila jeho jméno pro
zkontaktování respondentů dalších. Tímto způsobem jsem postupovala dále, abych si u
potenciálních respondentů zajistila potřebnou míru důvěryhodnosti.
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2.5. Analýza primárních a sekundárních dat
2.5.1.

Sekundární data

Na počátku své analýzy jsem provedla tzv. desk research (Hendl 2016) zásadních
integračních strategických dokumentů. Tuto metodu analýzy dokumentů jsem zvolila z
důvodu lepšího pochopení a vhledu do problematiky zkoumaného jevu. V integračních
strategických dokumentech jsem se soustředila na roli jednotlivých ministerstev a center
pro integraci cizinců, na klíčové oblasti koncepce integrace a na definování cílové skupiny.
Dále jsem se soustředila na regionální a lokální úroveň integrační politiky ve smyslu
základních koncepčních dokumentů a strategií vytvořených v rámci Kraje Vysočina a
města Humpolce. Dalším zdrojem statistických dat byla cizinecká policie. Data o
pracujících migrantech jsem se snažila vykomunikovat i s krajskou pobočkou Úřadu práce.
Zaměstnavatel má informační povinnost, nahlásit na příslušný úřad práce, že zaměstnává
cizince. Tyto data mi ale úřad práce odmítl poskytnout a odkázal mě na veřejně přístupné
statistiky, ve kterých jsou dostupná pouze data o cizincích zaměstnaných v okrese
Pelhřimov.

2.5.2.

Primární data

Abych zachovala autenticitu výpovědí všech respondentů, tak jsem primární data, tedy
polostrukturované rozhovory s aktéry, přepsala pomocí Hendlovy metody doslovné
transkripce (Hendl, 2016, s. 212). Z povahy dat a respondentů mi vyplynula metoda
tematické analýzy. Tato metoda je vhodná k popsání a objasnění zkoumané reality (Braun,
Clarke, 2008) a k získání odpovědí na výzkumné otázky zabývající se lidskými
zkušenostmi a názory (Hendl, 2016, s. 264). Tato metoda zároveň umožňuje rozkrýt
způsob, jak jsou sociálně distribuovány různé pohledy na určitý jev (Švaříček, Šeďová,
2014, s. 229). Na základě prostudované literatury jsem hledala v datech konkrétní témata.
Ze shromážděných dat se ale „vynořila“ i některá nová témata. Následný postup jsem
zvolila podle autorů Švaříčka a Šeďové (2014). Různorodá témata jsem se snažila v rámci
jednotlivých případů propojovat a hledat mezi nimi linky. Sledovala jsem jejich četnost,
shodnost, či slučitelnost témat.
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3. Teoretická východiska
Účelem mé práce je zmapování situaci ve městě Humpolec

a

zjištění míry

spolupráce aktérů a integrační politiky na místní úrovni. Zároveň jsem svou
pozornost zaměřila na specifika problematiky integrace migrantů ze zemí Evropské
unie.
Základním konceptuální dokumentem, ze kterého vycházím, a který používám jako
rámcové uchopení problematiky integrace, je text autorů Wolfganga Bosswicka a
Friedricha Heckmanna – Integration of Immigrants: Contribution of Local and
Regional Authorities. Tento koncepční dokument vytváří rámec pojmu integrace,
analyzuje jeho význam a vkládá ho do kontextu jiných pojmů, které se s diskurzem
integrace přistěhovalců pojí. Důvod, proč se domnívám, že se tento text hodí jako
teoretické východisko mé práce, je podobnost obou výzkumných projektů. Účel
vzniku dokumentu autoři popisují jako rámec pro provedení projektu, který zahrnuje
spolupráci mezi místními a regionálními aktéry v oblasti integrační politiky na místní
úrovni. Zároveň z něj vychází mnoho dalších studií (Rákoczyová et al 2009, Baláže
2011).

4. Dosavadní poznání
Zásadní problémy, které cizinci během své integrace řeší, jsou hlavně neznalost jazyka, nebo
nedostatečná znalost práv a norem. Zároveň se jedná i o obtížnější orientaci v nové zemi, a
nesnadnou orientaci v jiném společenském systému. Současně se do situace promítá i jiné
náboženské vyznání a kulturní zvyklosti cizinců. Povaha problémů či konfliktů může
vycházet také ze strany majority. Docházet může třeba k xenofobii, rasismu, nebo k
předsudkům.
V Česku je pozornost státu i výzkumníků věnována převážně migrantům ze zemí třetího
světa, kde nejvýznamnější imigrantskou skupinou z hlediska počtu je ukrajinská a
vietnamská minorita. Integrace imigrantů z Evropské unie je spíše na okraji zájmu
(Drbohlav 2004) a z toho vyplývají některé limity, které budu dále rozpracovávat v
navazujících kapitolách.
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Komplexní přehled týkající se integrace cizinců v České republice nabízí také sbírka
Romana Baláže (2011). Tato sbírka (2011) příspěvků z regionálních konferencí a center na
podporu integrace cizinců, je komplexním pohledem na problematiku a nabízí pestrou škálu
textů o lokálních aspektech integrace cizinců. Publikujícími autory jsou například zástupci
CPIC, výzkumní pracovníci, vysokoškolští a středoškolští učitelé a řada odborníků
nevládních neziskových organizací. Migraci a integraci z pohledu sociální práce se věnuje
například Dohnalová (2012) nebo Valentová (2018).
Sociální integraci řeší například Rákoczyová, Trbola a Vyhlídal (2009). Svou pozornost
věnuji zejména problémům, se kterými se přistěhovalci potýkají a strategiím, které jim
pomáhají při jejich řešení. Úspěšné a neúspěšné strategie integrace řeší také Uherek (Uherek
et all. 2002). Rákoczyová a Trbola zkoumají lokální hledisko bariér integrace spolupráce
aktérů a bariér v doručení služeb ve dvou na sebe navazujících studiích (Rákoczyová Trbola,
2008; Rákoczyová et all. 2011). Otázky integrace z pohledu přistěhovalců ze zemí třetího
světa řeší Schebelle (2015)
Rumunskou migrací se zabývá například Sandu (2005a, 2005b). Výzkum identity českých
Rumunů provedla Vyletová (2007) nebo Šimon (2011) zkoumající případ úspěšné integrace
v článku Úspěšná integrace rumunské komunity z bílé vody.

Studie a výzkumy

systematického porušování pracovních práv zemí Evropské unie působících na českém trhu
práce řeší například Jelínková, Trlifajová (2013) Jelínková (2014) Krebs et al. (2014) nebo
Čaněk (2016).
Studie zaměřené na strategie a podmínky integrace cizinců
Zajímavým projektem Multikulturního centra Praha, z.s. je Testování evropského občanství
jako „pracovního občanství“ - Od případů porušování pracovních práv k posílení
pracovněprávního režimu. Projekt řeší problematiku pracovních podmínek cizinců ze zemí
EU. Ačkoliv by občané EU měli mít podle platných zákonů rovné podmínky, v praxi se
nedaří je zajistit. Autoři projektu situaci shrnují takto: „Rovné pracovněprávní podmínky
nebývají dodrženy zejména v případě nízkokvalifikované a nízkoplacené práce, která může
mít charakter sezónní práce, pracovní stáže, práce v domácnostech nebo být
zprostředkována pracovními agenturami. Pracovněprávní vztahy zde obecně často
nedosahují standardů plnohodnotných zaměstnaneckých smluv (hovoří se o prekérní
práci).” (2016)
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Konkrétně se zabývám českým “policy paperem”: Policy paper 2/2016: Subdodavatelské

vztahy a porušování pracovních práv občanů Evropské unie: od konkrétních případů k
systémovým doporučením a rumunskou zprávou: Romanian Migrants in the EU: The
Struggle for Decent Work and Dignity obsahující základní problémy porušování pracovních
práv.
Čižinský (2016) v prvním policy paperu poukazuje hned na několik oblastí problematiky od
pracovně-právních vztahů až po problematiku agenturního zaměstnání. Ve všech dotčených
problematických oblastech nabízí systémová doporučení. Za konkrétní problémové oblasti
Čižinský označil vysoký počet zprostředkovatelů práce. Nerovné mzdové a pracovní
podmínky u přímých a nepřímých zaměstnanců řeší Guga (2016), který zároveň řeší
problematiku rumunské migrace a integrace v kontextu evropských měst. Jako hlavní
problémy jsou popsány omezená informovanost pracovníků, jazyková bariéra, nejisté
sociální a ekonomické podmínky pracovníků, omezené možnosti boje proti z zneužívajícím
praktikám podniků a institucí. V rámci doporučení uvádí tři základní opěrné oblasti: 1)
implementace legislativních iniciativ pro cílené monitorování odpovědnosti náborových
agentur a dodavatelů; 2) tvorba silných podpůrných mechanismů pro (migrující) pracovníky
z hlediska informovanosti o dostupnosti pomoci a služeb; 3) odstranění překážek
omezujících činnost inspektorů práce, zejména při sledování domácích pracovníků. (Guga
2016:13)

5. Výklad základních pojmů
5.1. Klíčové pojmy
Mezi řešené klíčové pojmy doprovázející integraci patří asimilace a multikulturalismus. Co
se týče asimilace, je Sociologickou encyklopedií definována jako proces, jímž se nějaká
společenská skupina, obvykle minoritní, migrující apod., prostřednictvím kontaktu stává
součástí jiné, dominantní skupiny.” Vymezení dalšího řešeného pojmu, multikulturalismu, je
podle dostupné literatury poněkud problematické. Důvodem je větší množství definic, které
se od sebe poměrně liší autor od autora. Jak říká Hirt:
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„Jednou je jím míněn určitý typ společenské situace, jindy se jedná o vědeckou teorii, v
dalším případě pak o politický cíl, vizi či ideál, anebo o soubor praktických či edukativních
strategií, které směřují k naplnění tohoto ideálu. Zároveň je multikulturalismus klasifikován
jako ideologie, koncept, princip, diskurz či hnutí, ale také jako hodnota, postoj, problém
nebo výzva. A nezřídka je tento výraz používán prostě jako slovo bez jakéhokoliv bližšího
určení.“ (Hirt 2005: 9)
K těmto základním integračním modelům, tedy k asimilaci a multikulturalismu, se
přistupovalo spíše v minulých letech. Charakteristikami a vývojem těchto modelů se více
věnují například Baršová a Barša (2005), Stojarová (2004) nebo Kymlicka (1996). V
současné době jsou modely přehodnocovány a většina převážně západních zemí se postupně
přiklání k modelu takzvané občanské integrace. „V poslední době se přiznává že integrační
snahy směřující k asimilaci jsou neplodné a že budoucí soužití domácí majoritní a
menšinové populace imigrantského původu musí být založeno na participaci.” (Horáková
2001) Důvody přehodnocování daných modelů jsou různé – od nárůstu xenofobie vůči
migrantům přes zvyšující se počty nově příchozích až po nárůst segregace migrantských
komunit.
V rámci historické zkušenosti s výše zmíněnými metodami a přístupy k řešení majoritně migrantských vztahů se ve své práci zaměřím převážně na tzv. občanskou integraci a
sociální integraci. Občanská integrace je charakteristická svou snahou nalézt střed mezi
asimilací a multikulturalismem. Funguje na předpokladu vzájemnosti a otevřenosti na obou
stranách. Důraz není kladen pouze na začlenění imigranta do občanských struktur, ale i na
zachování jeho vlastní kultury. (Ecosoc in Barša, Baršová 2005) Jinými slovy, od
přistěhovalců je očekáváno, že přijmou specifické znaky hostitelské společnosti, ale
zároveň si ponechají i některé kulturní zvyklosti své země.
5.1.1. Integrace
Ještě než se zaměřím na konkrétní definice integrace od konkrétních odborníků, tak bych
ráda použila definici ze sborníku příspěvků z regionálních konferencí pořádaných Centry
na podporu integrace cizinců. „Integraci cizinců lze definovat mnoha způsoby. Důležitější
je však otázka, jak se v oficiálních dokumentech schválených vládou stavu k tématu Česká
republika. Integrace cizinců je zde pojímána především jako proces začleňování cizinců,
do kterého se nezbytně musí zapojit obě strany – imigranti i hostitelská společnost. Tento
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obousměrný proces vzájemného přizpůsobování předpokládá ze strany cizinců vůli
integrovat se a ze strany majority vytvářet pro integraci podmínky. Mezi nejdůležitější
úlohy hostitelsk. společnosti patří například podpora aktivní participace imigrantů,
garantování antidiskriminačních opatření. a vytváření podmínek pro nekonfliktní soužití ve
společnosti […].” (Kepka, 2010: 8)
Autoři dále rozvádějí integraci do tří významů, které se vztahují na proces integrace a
výsledného stupně propojenosti a kvality vztahů jako celku. Na integraci můžeme tedy
nahlížet jako na proces vzájemného propojení jednotlivých prvků, z čehož vyplyne vznik
kultury nové, nebo jako na druhou úroveň integrace, kdy se po přidání jednotlivých prvků
či dílčích struktur k existující struktuře vytvoří propojený celek. A konečně zatřetí, kdy po
propojení v nově vytvořené struktuře dochází k udržování nebo zlepšování vztahů.
Integrace cizinců ja zároveň klíčová z hlediska zachování sociální soudržnosti a
ekonomického rozvoje země.
Další definici integrace také rozebírá Uherek, „Integrace je proces včlenění do již
existujícího společenského celku, který má vytvořenou strukturu, vykazuje určitou míru
koherence a chování jeho členů se řídí stanovenými pravidly.“ (Uherek 2003)

5.1.2. Sociální integrace: definice
Sociální integraci můžeme definovat jako proces začleňování a přijímání přistěhovalců do
základních institucí, vztahů a pozic hostitelské společnosti. Pro migranty proces znamená
učení nové kultury, získání práv a povinností, získání sociálního postavení, budování
osobních vztahů s členy hostitelské společnosti a vytváření pocitu sounáležitosti a ztotožnění
s hostitelskou společností. Pro hostitelskou společnost znamená integrace zpřístupnění
institucí a poskytování rovných příležitostí přistěhovalcům. Jedná se o proces interaktivní,
ale není vyrovnaný. Hostitelská společnost má výrazně navrch. (Bosswick, Heckmann 2006:
12) Sociální integrace je formou integrace, která respektuje odlišnosti přistěhovalců a
umožňuje jejich zachování. Tento přístup dobře odráží i situaci v cílové zemi. Je důležité si
uvědomit, že ani majoritní společnost nepředstavuje homogenní celek. V rámci sociální
integrace je od cizince očekáváno, že se integruje v oblastech jazykové vybavenosti a
liberálně-politických principů, odlišnosti v oblastech náboženství a kultury jsou
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resepktovány. (Barša, Baršová 2005: 106) Podle Bosswicka a Heckmanna pak sociální
integrace vyúsťuje v unikátní kombinaci (a) sociálního očekávání a požadavků vůči přistěhovalcům, (b)
schopnosti migrantů pochopit a reagovat na tyto požadavky a (c) pomoci poskytované přistěhovalcům ze
strany sociálního okolí. (Bosswick,

Heckmann 2006: 12)

Jak jsem zmínila výše, integrace je proces, který probíhá v dílčích, na sebe navazujících
sférách. Můžeme tedy říci, že se jedná o multidimenzionální proces, jehož jednotlivé
dimenze si nyní představíme. (Rákoczyová et al. 2009, s. 25)
Esser pojmenovává čtyři základní formy integrace: lokace, akulturace, interakce a
identifikace. Lokace, neboli umístění, představuje zisk specifické pozice ve společnosti.
Akulturace obnáší osvojení znalostí a kompetencí potřebných k úspěšné integraci. Integrace
představuje proces tvorby vztahů a sociálních sítí. A identifikace, jakožto identifikace
jedince se sociálním systémem (Esser in Rákoczyová et al. 2009). Tyto čtyři základní formy
jsou následně rozvíjeny do definic čtyř dimenzí sociální integrace - strukturální, kulturní,
interaktivní (reaktivní) a identifikační integrace.
Strukturální dimenze by se dala shrnout jako socioekonomický status, který by obnášel
nabyté kognitivní, kulturní a sociální kompetence. Cizinec, který je strukturálně integrován
by měl získat práva, měl by měl mít potřebné vzdělání a kvalifikace, bydlení, sociální a
zdravotní pojištění a v neposlední řadě občanství. (Bosswick, Heckmann 2006: 9).
Předpokladem kulturní dimenze je oboustranný proces, kdy na jedné straně se migranti učí
kultuře a jazyku hostitelské společnosti a na straně druhé je hostitelská společnost, která se
učí komunikaci s migranty a adaptaci na jejich potřeby. (Bosswick, Heckmann 2006: 10)
Interaktivní či reaktivní dimenze pak obnáší začlenění a přijetí migranta do primárních
vztahů a sociálních síti hostitelské společnosti - tedy sociální kapitál . (Bosswick, Heckmann
2006: 10)

Identifikační dimenze je vrcholem sociální strategie. Přistěhovalec začíná

spojovat svou národnost s hostitelskou společností. Začíná se identifikovat jako
plnohodnotný příslušník země, do které se integroval. Pocit sounáležitosti se v rámci
integračního procesu rozvíjí později. Tato subjektivní úroveň začlenění může být v rámci
skupinové - etnické, místní - regionální či národní úroveň identifikace. (Bosswick,
Heckmann 2006: 10)

5.1.3. Definice plně integrovaného člověka
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Teorie také ukazují rozdíl ve vnímání obrazu úspěšné integrace a plně integrovaného
člověka. Například Horáková (jiná Horáková) si integrovaného člověka definuje na situaci,
kdy „Jedince je možno považovat za úspěšně integrovaného v případě, jestlitže cítí
sounáležitost se společností, v níž žije.“ (Horáková, 1997) Zároveň je důležité, aby migrant
sám cítil potřebu se s majoritní společností integrovat. Integrace migrantů bude úspěšná
jedině tehdy, pokud se sami migranti budou chtít stát součástí hostitelské společnosti, sdílet
její normy a cíle. (Horáková, 1997) Rozvinutí vztahu k nové domovině reflektuje v definici
úspěšné integrace i magistrát města Brna. „Jsou ‚úspěšně integrováni‘ - složili zkoušky z
českého jazyka a socio-kulturních reálií, mají zaměstnání, podnikají, vzdělávají se, jejich
děti chodí do škol, podílí se na kulturních akcích; pro ‚závěrečnou/třetí fázi‘ se rozhodnou
jen někteří, tj. podají žádost o občanství ČR, jakožto potvrzení svého vztahu k nové
‚domovině.” (Magistrát města Brna 2016: 114) Důležitost navázání vztahu k nové
domovině je poslední dimenzí sociální integrace. Takzvané identifikační dimenzi. Jak již
název napovídá, tak se jedná o identifikaci migranta s hostitelskou společností. Více se
dimenzím budu věnovat níže.

6. Legislativní uchopení problematiky
V tomto oboustranném integračním procesu figurují jak cizinci, tak většinová společnost.
Z hlediska předcházení vzniku či eskalace problémů je klíčové vzájemné porozumění a
respektu. Proces integrace musí být zároveň postaven na vzájemném přínosu pro obě
strany - cizince i majoritu. To, že je integrace cizinců komplexní problematikou odpovídá i
množství aktérů, kteří jsou s integračním procesem přímo či nepřímo spojeni.

6.1. Integrační strategické dokumenty
Jedním ze základních rámců státní integrační politiky je dokument Koncepce integrace
cizinců - ve vzájemném respektu. Ta vychází z dokumentu Zásady koncepce integrace
cizinců na území ČR, (1999) dále jako Koncepce. První Koncepce integrace cizinců byla
vládou přijata v roce 2000 je průběžně v horizontu pěti let aktualizována. Poslední
aktualizace proběhla v roce 2016. Vláda České republiky svým usnesením k Postupu při
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realizace Koncepce každoročně stanovuje konkrétní úkoly na následující rok. Na její
realizací dohlíží vládou pověřené Ministerstva vnitra

ČR, odbor azylové a migrační

politiky (OAMP). Ministerstvo vnitra zde nepůsobí jako gestor, nýbrž jako koordinátor.
Spravuje finance státního rozpočtu, finance z Evropského azylového, migračního a
integračního fondu (AMIF), z nichž platí například provoz integračních center a finance
Evropského sociálního fondu (ESF) a koordinuje činnosti subjektů zapojených do realizace
politiky integrace cizinců.
Důležitým termínem je “koordinátor”. Konkrétní úkoly zadané Ministerstvem vnitra v
Koncepci mají v praxi spíše povahu doporučení. Vláda ani ministerstva nemají dostupné
nástroje pro “vynucování” jejich plnění. Kromě toho zasahuje realizace Koncepce do
agendy dalších resortů - například ministerstva práce a sociálních věcí, školství, mládeže a
tělovýchovy, zdravotnictví, financí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, kultury. Jedná
se o průřezovou a komplexní problematiku, která se dotýků mnoha oblastí. “Ostatní
ministerstva se však reálně integrační politice příliš nevěnují, což komplikuje účinnou
realizaci Koncepce” (Valentová 2018: 15).
Koncepce je zaměřena na několik klíčových oblastí. Jsou jimi znalost češtiny, orientace
cizince ve společnosti, ekonomická soběstačnost a vzájemné vztahy cizinců a majoritní
společnosti. Koncepce řeší i posílení informovanosti cizinců i veřejnosti, implementaci
integrační politiky na úrovni krajů a obcí (vč. rozvoje systému Center na podporu integrace
cizinců a projektů obcí), či interkulturní vzdělávání pracovníků, kteří jsou s cizinci v
kontaktu. V samotné realizaci integrace hrají významnou roli (dalo by se říct hlavní roli)
spíše jiní aktéři: nestátní neziskové organizace, organizace cizinců, regionální a lokální
správa, akademická sféra a další. Více se regionální úrovni integrace budu věnovat v
kapitole - integrační politika na lokální a regionální úrovni. V Koncepci jsou jako cílová
skupina uvedení občané třetích zemí (tj. zemí mimo EU, EHP a Švýcarsko), kteří na území
České republiky pobývají legálně.
Cílovou skupinou je i majoritní společnost a ve výjimečných krizových případech mohou
být cílovou skupinou i občané Evropské unie. Dále se Koncepce zmiňuje o držitelích
mezinárodní ochrany. Tuto skupinu ale z hlediska záměru mé práce (tedy začlenění
rumunské komunity - občané EU) nebudu dále rozebírat.
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Konkrétní záměry a opatření integrační politiky jsou stanovené a definované v
každoročním akčním plánu Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců
- ve vzájemném respektu (2020). V této aktualizované koncepci jsou občané EU definováni
jako cílová skupina, která může některá integrační opatření využívat. V porovnání s rokem
2019, kdy byli definováni jako doplňková cílová skupina která může integračních opatření
využívat výhradně v případě tíživé životní situace. Stanovené priority jsou znalost českého
jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace cizince ve společnosti a rozvíjení vzájemných
vztahů mezi komunitami. Dalšími opatřeními podpory integrace cizinců je zajištění
přístupu cizinců ke zdravotní péči, participace ve veřejném životě, informovanost cizinců i
majority, komunikace s širokou veřejností a prohlubování odborných kompetencí
pracovníků a subjektů pracujících s cizinci.

6.1.1. Integrační politika na regionální a lokální úrovni
Podle strategických dokumentů a odborných publikací je právě regionální a místní úroveň
z hlediska integrace tou nejvýznamnější. “Integrace reálně probíhá v přímém soužití
cizinců s majoritní společností, tedy v místě pobytu, zaměstnání, podnikání či studia
cizinců. Kvalita vztahů a četnost setkávání mezi cizinci a obyvateli obce či kraje je
klíčovým faktorem integrace. Podpora občanské společnosti na regionální i lokální úrovni
je tak velmi důležitá” (Koncepce 2020). V rámci krajů působí takzvaná integrační centra.
Krajská Centra pro integraci cizinců (CPIC), zřizovaná Správou uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra fungují jako střediska integračních aktivit v regionu a spolu s
neziskovým sektorem mají suplovat absenci prostředků a regionálních strategií. Posláním
integračních center je vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace
cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborné sociální poradenství, právní
poradenství, výuka českého jazyka a pořádání kurzů sociokulturní orientace a kulturních či
sportovních akcí. Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora
cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech ČR. Primárním nástrojem
podpory integrace na lokální úrovni jsou také projekty obcí na podporu integrace.
Tyto projekty mají sloužit jako impuls samosprávám obcí k vytvoření vlastních
integračních strategií. “Na obou těchto úrovních je sice možné identifikovat různé aktéry
zapojené do realizace integrační politiky, ovšem mimo hl. m. Prahu, Brno, Plzeň a několik
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málo dalších měst takřka neexistuje systematický přístup k integraci jak na regionální, tak
na lokální úrovni. Je tomu tak i proto, že kraje ani větší města většinou nedisponují žádnou
konzistentní strategií pro oblast integrace cizinců, natož pak aby ji vytvářely menší obce.
Ač koli byla ve všech krajích ČR zřízena pozice krajského koordinátora pověřeného mj.
integrací ci zinců, pracovní náplň těchto pracovníků je široká a k plnění aktivní
koordinační role jim chybí potřebný prostor i kompetence.” (Valentová 2018: 15)

6.1.2. Integrační dokumenty města Humpolec
V rámci průzkumu integračních dokumentů na lokální úrovni jsem analyzovala Strategický
plán rozvoje města Humpolec do roku 2020, konceptuální dokumenty týkající se dopravy a
udržitelného méstské mobility, koncepce bydlení, koncepce průmyslu a logistiky a Územní
studie města Humpolec. V žádném ze zmíněných dokumentů se mi nepodařilo nalézt
zmínku o integraci migrantů, či o migrantech samotných. Jedinou zmínkou o migraci a
vývoji počtu obyvatel nalezneme ve strategickém plánu rozvoje města. Zde je ale vývoj
počtu obyvatel soustředěn na domácí migraci, nikoliv zahraniční. Také je potřeba uvést, že
analýza dat je datována do roku 2011 a strategický dokument je vytvořený v roce 2014.
Termín integrace je v “návrhové části” strategického dokumentu použit v souvislosti s
řešením problematiky nezaměstnanosti a integrace znevýhodněných skupin na trh práce.
Explicitně zde není vysvětleno, jakým způsobem je znevýhodněná skupina definována a
operacionalizována a tedy není jasné co se za tímto termínem skrývá.

6.2. Stav integrace v ČR
A ačkoliv se v integračních strategických dokumentech uvádí že se jedná o oboustranný
proces, ve kterém by měli být aktivní obě skupiny, tak praxe spíše ukazuje na to, že by se
měli přizpůsobit migranti - V České republice by se toto období dalo nazvat jako období
licitování.
Zajímavým nástrojem pro porovnání integračních politik je tzv MIPEX (Migrant
Integration Policy INDEx). Tento interaktivní nástroj srovnává integrační politiky v
bezmála 38 zemích pomocí zhurba 167 ukazatelů. Díky těmto ukazatelům můžeme
porovnat, jaké má přistěhovalec v zemích možnosti se zapojit do společnosti, do jaké míry
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je teorie integrační politiky uvedena v praxi a zda je jsou všem zjištěna stejná práva,
povinnosti a příležitosti. Zdroj: http://www.mipex.eu/czech-republic

Česká republika se v tomto srovnání pohybuje mezi zeměmi, které jsou v rámci integrační
politiky pro migranty příznivě nakloněny jen způli. Jedinou nevýhodou, kterou v použití

indexu spatřuji, je že porovnávaná data jsou z roku 2014 a aktuálnější data z let
následujících budou dostupná až na konci tohoto roku (2020). Poté bude zajímavé
porovnat, jakým způsobem se integrační politika v ČR rozvíjela a jak se vyvíjely jednotlivé
oblasti
mobility na trhu práce, rodinného setkávání, vzdělávání, zdravotnictví, politické
participace, možností trvalého pobytu, přístupu k získání občanství a antidiskriminačních
opatření.

6.2.1. Specifika migrace a integrace migrantů z EU
Občané Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru mají na území států EU
právo volného pohybu. V rámci podmínek na trhu práce zde zaměstnání bez omezení.
Postavení této kategorie zahraničních pracovníků se tedy dle zákona o zaměstnanosti neliší
od postavení občanů České republiky. Když ale EU migrant překročí délku pobytu 90-ti
dnů, musí splnit registrační povinnost. Tato povinnost obnáší oznámení místa pobytu
cizinecké policii. Pokud se migrant rozhodne, že chce v ČR žít dlouhodobě či trvale, tak
může požádat Ministerstvo vnitra o potvrzení přechodného pobytu. Po pěti letech může
požádat o trvalý pobyt. Toto potvrzení přechodném pobytu slouží jako doklad, pomocí
kterého může migrant délku svého pobytu doložit.
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6.2.2. Migranti EU jako Cílová skupina integračních politik
Konkrétní skupina migrantů, kterou zkoumám spadá i do kategorie krátkodobé pracovní
migrace. Vhodná integrační opatření dle autorů jsou tradiční poradenské služby, výuka
jazyka, orientační kurzy a služby-školení zaměřené na fungování trhu práce. Zároveň tato
skupina není vnímána jako problematická, proto na ní není kladen důraz. “Tato cílová
skupina není „problémovou skupinou“ jako takový; má však stále značné potřeby
související s migrací. Mezi vhodná opatření pro tuto skupinu patří spolupráce se
zaměstnavateli, kteří pomáhají svým zahraničním zaměstnancům (a jejich rodinám) usadit
se, legálně i sociálně, jako jazykové vzdělávání, orientace a integrace do vzdělávacího
systému.” (Bosswick, Heckmann 2006: 19)
Integrační politika se z pohledu cílových skupin soustředí primárně na dlouhodobě a
legálně pobývající občany ze zemí třetího světa. Občané (migranti) z EU jsou pouze
bonusovou cílovou skupinou, které se dostává podpory převážně v krizových situacích,
“Tyto limity integrační politiky státu jsou terčem dlouhodobé kritiky ze strany neziskových
organizací pracujících s migranty”. (více k tomu Valentová 2018: 14) Zároveň byl ale
tento přístup mnoha autory potvrzován, “Migrační mobilita v Evropské unii ve většině
případů nevyžaduje použití integračních opatření; Existují však skupiny, které potřebují
podporu, zejména pokud jde o vzdělávání, odborné vzdělávání a umožnění jejich děti
vstoupit na trh práce. I když přistěhovalci v rámci EU mají specifické potřeby, mohou také
plně využívat spektrum integračních opatření.” (Bosswick, Heckmann 2006: 19)
Domnívám se, že je třeba se zaměřit na všechny přistěhovalce nehledě na to, zda pocházejí
ze zemí Evropské unie, či země třetího světa. Tuto myšlenku budu dále rozvíjet
v nadcházející empirické části práce.

7. Empirická část
Problematiku integrace zkoumám pomocí polostrukturovaných rozhovorů s aktéry na třech
úrovních. V první úrovni na problematiku nahlížím z pohledu migrantů, jakožto
integrovaných. Druhá úroveň zkoumání představuje městské zastupitelstvo, jakožto
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místního tvůrce politiky. Poslední zkoumanou úrovní je úroveň koordinátorů a poradenství
v gesci integračních center (Centra pro integraci cizinců) - jakožto regionálního tvůrce a
pomocného orgánu Ministerstva vnitra, a neziskové organizace CIC (Centrum pro
integraci cizinců). Všechny tři typy scénáře rozhovorů přikládám v příloze bakalářské
práce.
O důležitosti zkoumání problematiky integrace “zdola nahorů” (“bottom up”) pomocí
aktérů v lokálním a regionálním kontextu mluví i Bosswick a Heckmann (2006). Zaměření
na konkrétní implementace integračních politik a zkoumání jejich efektivity na lokální
úrovni může poskytnou mnoho důležitých údajů nejen v rámci národní integrační politiky,
ale i pro tvorbu politik na evropské úrovni. (Bosswick, Heckmann 2006)

RUMUNSKÁ MENŠINA
První úrovní zkoumaní aktérů je rumunská komunita. Pro tvorbu rozhovorů jsem použila
koncept sociální integrace rozdělené do čtyř dimenzí (Bosswick, Heckman 2006). Po vzoru
těchto dimenzí jsem vytvořila otázky, které jsem srovnala do hlavní tematických bloků a
soustředila se na hlavní aspekty sociální integrace cizinců. Tematickými bloky byly: vztah
k Humpolci; důvod stěhování; vztah s majoritou; spokojenost/nespokojenost s obecným
stavem věcí; plány do budoucna; hledání informací a vyřizování potřebných dokumentů.

Obecná spokojenost
Nejdříve jsem se zaměřila na spokojenost či nespokojenost aktérů s obecným stavem věcí.
Většina dotázaných svůj pobyt v Humpolci popisují jako bezproblémový. Město se jim líbí
a mají zde vše, co potřebují. „Líbí se mi všechno, tady v Humpolci, že máme diskotéky, a
někdy i holky pěkný, krásný.” (mladý Rumun č. 2) „Líbí se mi tady. Je to malé město,
poklidné. Mám to tady ráda. Není tu moc aut. Není tu ruch. Jsem blízko parku, každý večer
je koncert. Je tu vše co potřebuju. Je to tu milé.” (rumunský pár)
Zároveň město vnímají jako prostor, ve kterém mají sociální vazby (kamarády, rodinu) a
pracovní vazby. „Mám tady kamarády. Mám tady rodinu, všechno, takže… a přítel má
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tady výbornou práci, já taky, takže si nestěžujeme” (smíšený pár č. 1). A také jako prostor,
ve kterém tráví volný čas a navštěvují kulturní události.

Bariéry agenturního typu zaměstnání
Mezi respondenty se objevila nespokojenost s agenturou a způsobem, jakým jim podává
informace o výdělcích.
„Chci tu pracovat, nebo i jinde. Ve Valeu je sice dobrá práce, ale s agenturou je to špatné.
Je to velmi špatné. [...]Oni nám berou naše peníze. My tu sice vyděláme dost peněz, ale
více než polovinu nám bere agentura. Berou si více než polovinu. Nemáme bonusy, protože
si je nechávají. Nemáme příplatek za svátky a mnoho dalších věcí. [...] Lžou nám o
penězích. O práci ne, o penězích. Říkají, že nám podnik/fabrika nedává peníze, ale ona
nám peníze dává. A agentura nás okrádá a lže nám.” (rumunský pár)
Agenturní

zaměstnávání

funguje

jako

zprostředkovatel

a

prostředník

mezi

zaměstnavatelem a cizincem. Agentura má smlouvu s firmou a za jednoho pracovníka
dostane určitý obnos peněz. Agentura zároveň uzavírá smlouvu s cizincem, kterého vyplatí
tak, aby měla zisk. Většinou nemá cizinec šanci zjistit, kolik firma za práci agentuře platí
(Bc. Lucie Škrdlová, CPIC Jihlava). Jednání agentury není v rozporu se zákonem.
Současně mají rumunští přistěhovalci možnost, po uplynutí několika měsíců práce pod
agenturou a nabytí znalosti českého jazyka, přejít přímo pod firmu.
V případě tohoto konkrétního páru byl ale problém právě v jazykové kompetenci.
„[...]musíme nejdříve odpracovat tři nebo šest měsíců pod agenturou a potom můžeme
pracovat přímo pro fabriku, ale musíme umět jazyk. A ten já neumím.” (rumunský pár)
Jazyk je jednou z hlavních bariér integrace cizinců. Většina respondentů (kromě
rumunského páru) jazyk do určité míry ovládala. Když jsem se jich patala, kde se ho
naučili, tak to bylo většinou v práci od kolegů, nebo díky českému partnerovi či
kamarádům. Žádný z respondentů nenavštěvoval kurz českého jazyka.

Ekonomická zranitelnost migrantů
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„Teď nemám problém s ničím. Jenom s prací. Protože nyní nepracujeme. Jsme technicky
nezaměstnaní.” (rumunský pár) Negativní dopady ekonomického vývoje působí jak na
majoritní obyvatelstvo, tak na cizince. Aktuální stav ekonomiky zapříčinil ztrátu několika
domluvených respondentů. Před vypuknutí koronavirové krize jsem byla domluvená s
několika rumunskými respondenty (skrze jejich zaměstnavatele), kteří ale v důsledku
ekonomické nestability museli být propuštěni a odjeli domů. Vysokou úroveň ekonomické
závislosti a tedy i zranitelnosti potvrzuje i Rákoczyová Trbola: „Osoby v marginálním
postavení na pracovním trhu, ať už z řad domácí populace, nebo cizinců, jsou obecně
nejvíce vystaveny negativním dopadům ekonomického vývoje. Tyto dopady jsou ovšem pro
zahraniční pracovníky výraznější a to zejména pokud je jejich postavení na pracovním trhu
spojeno s celkově nízkým stupněm sociální integrace (například pokud jde o znalost
českého jazyka a orientaci ve společnosti, sociální či pobytový status)”. (Rákoczyová,
Trbola et al 2009: 14)
„[...]. Je nás hodně. Ale nyní nám volali, že můžeme od června/července znovu pracovat.”
(rumunský pár) Ti Rumuni, se kterými jsem měla možnost provést rozhovor, a tedy v
městě zůstali, ale situaci díky podpoře státu zvládli.

Vztah k městu a majoritě
Zkušenosti s majoritní společností a chováním vůči cizincům se různí. Většina respondentů
komunikaci s majoritním obyvatelstvem označila jako bezproblémovou a s projevy
rasismu se nesetkali. „Dobrý, bylo to dobrý. Dobrý lidi. Neměl jsem tam žádný problém.
Jako bylo to dobrý. Potkával jsem dobrý lidi. Kamarád jsem s Čechama. Jako dobrý. Byli
na mě hodný. Nebyli rasisti, jako takhle. [...] To se mi nikdy nestalo. Jako byli tu lidi, který
se koukali blbě, ale nic jako. Bylo to poznat jako takhle pohledem, jak se na mě dívá, že
jsem cizí, ale nic víc.” (smíšený pár č. 2) Jeden z respondentů na otázku, jak se v Humpolci
cítí odpověděl, že se zde cítí jako doma.
V rámci navazování kontaktu s majoritní společností mají výhodu Rumuni ze smíšených
párů. „On to bere jakoby v pohodě, protože vlastně se všema jsem ho tady seznámila já.
Všichni jsou jakoby v pohodě. V životě se mu nestalo, že by měl tady s někým problém,
nebo konflikt, nic.“ (smíšený pár č. 1) Významu smíšených sňatků a rodin v souvislosti s
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interakcemi s hostitelskou společností se věnuje i Rákoczyová a Trbola. „Imigrantům,
kteří mají českého partnera, se otevírají možnosti dalších sociálních kontaktů v rámci
příbuzenských a přátelských sítí svých partnerů. Dalším momentem významným pro
integraci cizinců do české společnosti je péče o děti, která vyžaduje další kontakty s českým
prostředím a také může vést k úvahám o přináležitosti k určitému geografickému či
sociálnímu prostoru, o pocitu domova.” (Rákozcyová, Trbola et al 2009: 260)
Někteří respondenti se v určité míře s projevy rasismu a nespravedlnosti setkali. „On tady
žádný problém nemá. Jemu se tady líbí. Jsme tady zvyklí, poměrně dlouho, zhruba čtyři
roky, takže on je tady taky zvyklej. Jediný, co se mu tady hrozně nelíbí, je ten rasismus. [...]
To ho tady v Humpolci mrzí, že je všechny hážou do jedný kupy.” (smíšený pár č. 1)
Minulý rok měl rumunský pár potíže se vstupem do humpoleckých klubů. „Před námi,
nějací kluci z Rumunska, dělali problémy. Kvůli tomu nás tam nepustí. Nechtějí tam
Rumuny. Nevím, jak to je teď, ale když jsme to zkoušeli minulý rok, tak nás tam nepustili.
Zkoušeli jsme i další klub, ale ani tam nás nepustili.” (rumunský pár)
Podobný případ řešila v Havlíčkově Brodě česká obchodní inspekce. Majitel klubu zamezil
vstup problémovým občanům rumunské národnosti. Podle vyjádření mluvčího České
obchodní inspekce Jiřího Fröhlicha by nebyla omezení protiprávní. „Pokud je omezení v
přístupu ke službě objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení
jsou přiměřené a nezbytné, například pokud je omezen přístup osobám, které opakovaně
porušovaly elementární zásady slušného chování či návštěvní řád, nebo se dokonce
dopouštěly v provozovně opakovaně trestného činu nebo přestupku, pak dle názoru České
obchodní inspekce je omezení přístupu možné a diskriminace se nedopouští,“ (Frohlich
2016) Pokud by se ale provozovatel zachoval k jedné osobě méně příznivě, něž ke druhé
ve srovnatelné situaci z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru,
pak by se jednalo o diskriminaci. „Kontrolují občanské průkazy, a řeknou že nemůžeme
vstoupit. Zkoušeli jsme to mnohokrát. Dvakrát nebo třikrát. Šli jsme tam i s českým
kamarádem, ale ani tak nás tam nepustili.” (rumunský pár) V tomto případě by se dalo
polemizovat, zda se provozovatel klubu z Humpolce nedopustil diskriminace.
V současné době, ale prý se vstupem do klubů není problém. „Těch, který se lidi perů, tak
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ty nepustí a to je normální, ale těch, který jsou lidi normální, tak tam problém není.“
(mladý Rumun č.1)

Jazyk a jazyková vybavenost
Česky se respondenti (kromě rumunského páru, který mluvil anglicky) naučili v práci a
nebo v rodině. „No v práci a žena mě naučila. Jak člověk mluví jenom česky, tak se to
naučí. Žejo.“ (smíšený pár č. 2). Zde je znovu patrné, že smíšené páry - tedy cizinci v páru,
mají velkou výhodu. „Jo. On se jakoby česky dorozumí, ale je lepší když jsem tam s ním –
kdyby se tam vyskytlo něco, čemu nerozumí, tak aby to měl tak jako v klidu[…]” (smíšený
pár č. 1)
Pro rozvoj jazykových kompetencí mají interakce v rámci sociálních sítí významný vliv.
Tento vliv potvrzují i Rákoczyová a Trbola (2009) „Pozitivní efekt kontaktu se zástupci
majority je patrný ve všech analyzovaných skupinách respondentů. Jazyková úroveň mezi
přistěhovalci je však v tomto ohledu individuálně silně závislá na kvalitě vazeb, které si
vytvářejí v rámci české společnosti. Jako nejúčinnější se v této souvislosti ukázaly být
rodinné vazby, v nichž funguje český partner, popř. děti, které navštěvují české školy”.
(Rákoczyová, Trbola et al 2009: 256)
Získávání informací
Potřebné informace zjišťují u přátel nebo u osob blízkých. Například smíšenému páru č. 1
pomohl k potřebným informacím zaměstnavatel. „No já jsem se hlavně ptala toho jeho
zaměstnavatele, co mají tu firmu, se kterýma pracuje. Jakoby zedničinu. A oni mi to vlastně
poradili, kam jít, jakoby a co udělat.“ (smíšený pár č. 1) rumunskému páru, kterému
kromě rodinného příslušníka, velmi pomohl zase pronajímatel bytu, ve kterém žijí. „V
tomhle mi pomáhá můj bratr a hodně nám pomáhá náš pronajímatel. Když jsem si
zařizovala rodné číslo, tak jsem ho poprosila o pomoc s dokumenty a on mi pomohl.
Pomohl i mému příteli. A řekl, že mi klidně pomůže i s dokumenty, které by mi přišly.“
(rumunský pár)
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Komunikace s úřady
Zkušenosti s úřady mají respondenti vesměs pozitivní. Všechny dotázané osoby se
dokázaly domluvit, bez ohledu na to, zda se jednalo o ženu rumunského přistěhovalce
české národnosti, či rumunský pár, který komunikoval převážně anglicky. „No, jako člověk
se nějak snaží domluvit. Když to nešlo domluvit normálně, tak třeba rukama. Takhle nějak
jsem si poradil. Dalo se domluvit.” (smíšený pár č. 2) Pocit přijetí potvrzuje i rumunský
pár. „Berou nás jako lidi z této země. Všude, kam jdu. Do banky, do nemocnice, na úřad.
Všude je to v pořádku. Nemám žádné potíže.” (rumunský pár) A pro respondenty nebyl na
úřadech překážkou ani jazyk.

Plány do budoucna
Většina dotázaných plánuje v Humpolci zůstat delší dobu, či natrvalo. Překážkou trvalého
usazení rumunského páru je složitost integrace starších dětí do školy. „Plánuji tu zůstat,
tak dva až tři roky. Vydělat si peníze a potom se vrátit. Doma (v Rumunsku) mám dvě děti.
Zde máme dobrou příležitost, si vydělat. Chtěla jsem sem děti přivést, ale je to složité.
Složité se školou.” (rumunský pár)
Společným faktorem u dotázaných je kladení důrazu na založení rodiny. „Plány, no zatím
mám všechno takhle hotovo, co jsem měl v plánu udělat. [...]. Mám ženu. Máme spolu dítě.
Barák. Už nic víc nepotřebuju. Akorát abych byl zdravý. Abych se mohl starat o rodinu.“
(smíšený pár č. 2) „Až budou nabírat, tak áno. Nebo až najdu nějakou pěknou holku, tak
se ožením a zustanu tady v Humpolci.” (mladý Rumun) Tento dotázaný Rumun má, kromě
přechodu zájmu v Humpolci zůstat a založit rodinu, také zájem přejít od agentury k
zaměstnavateli.

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
V druhé úrovni zkoumání problematiky integrace jsem provedla rozhovor s aktéry
integrační politiky na lokální úrovni. Jak jsem již výše zmínila, lokální kontext integrační
politiky má zásadní roli. Respondenti z výzkumu Rákoczyové a Trboly (2008) uvedli, že
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pro ně byl důležitý kontakt se sociálním odborem. Z hlediska integrace cizinců je však
respondenty klíčová role připisována sociálním odborům, které jsou mnohdy považovány
za jednu z mála institucí zabezpečujících sociálně-právní poradenství v lokalitě, a které v
případě potřeby poskytují rovněž krizovou intervenci. (Rákoczyová, Trbola 2008: 42)
Proto jsem se i já zaměřila primárně na městské zastupitelstvo a na sociálně-právní
poradenský orgán.
Co se týče obsahu, během rozhovorů se zastupitelstvem jsem se držela témat, která se jich
týkají. Zároveň jsem se snažila reflektovat zjištěné bariéry a problémy rumunské
komunity. Probrané tématické okruhy byly: vnímání integrace a potřeby města; role města
v integraci a jeho možnosti; komunikace s cizinci a organizacemi; realizace projektů.

Vnímání integrace a potřeby města
Zastupitelstvo rumunské přistěhovalce vnímá jako bezproblémovou minoritu, která se ve
městě zdržuje pouze na omezenou dobu tří měsíců. Z této podstaty věci nespatřuje město
důvody pro integrace. „My jsme z hlediska města, to znamená sociálního odboru a z
hlediska prevence kriminality nějakých sociálně - patologických jevů, jsme tady problém
nezaznamenali.” (Vedoucí odboru sociálních, Ing. Bc. Josef Fiala)
„Jsou to lidé, kteří sem přicházejí přes agentury na tři měsíce, na práci. Ze zpráv, které
mám, tak jsou vytížení šest dní v týdnu. Mají dvanáctihodinové směny, takže jsou docela
utahaní a v neděli odpočívají, takže nemají moc možností jak se potom někde vyžít.[...]
Vůči veřejnosti, dopad na bezpečnost měst, je minimální. Prostě, oni se udržují nějak
pospolu a i ze zpráv policie to vyplývá. To snad byl jeden případ, za těch deset let, co se
tady stalo, jinak si to řeší mezi sebou bez problémů.” (1. místostarosta Ing. Vlastimil
Brukner)

Role města v integraci a jeho možnosti
Svou roli a možnosti v rámci integrace město vnímá jako velmi omezené a to z několika
důvodů. Jeden z hlavních problémů je, že město neví, kolik přesně se rumunských
přistěhovalců ve městě nachází. „Přehledy nemáme. Je to všechno zprostředkovaný,
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individuálně, z rozhovorů se zaměstnavateli. To znamená, rámcově víme, že tu jsou. Ale
kolik jich tu je, prostě nevíme.[...] Zaměstnavatelé nemají povinnost nás o tom informovat.
A když se jich třeba zeptáme, tak nám nemusí říkat pravdu, nebo nemusí říct nic, protože
nejsou povinní a je to jejich interní věc.” (1. místostarosta Ing. Vlastimil Brukner)
Není jednoduché se dostat ani k informacím o migrantech z Evropské unie. Data, se
kterými město pracuje jsou zprostředkovaná. „Jako problém vidím třeba v tom, že jsou tu ti
lidé neoficiálně, my o nich ten přehled jakoby nemáme, nemají tady trvalý pobyt oficiálně
vedený na městě, ani není status nějakého přechodného pobytu cizinců, který kdyby byl, a
kdyby tu ten člověk musel být třeba hlášený na městě, tak na základě toho by šlo účtovat
třeba popelnice.” (Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Bc. Josef Fiala)

Uhlazování „nešvarů“
Iniciativa v oblasti integrace cizinců jednoznačné vychází z centrální úrovně. „Města zatím
nevnímají cizince jako cílovou skupinu svých opatření a přístup k nim je zpravidla omezen
na výkon státní správy (v přenesené působnosti) a na krizovou intervenci v případě
vážných individuálních problémů.” (Rákoczyová, Trbola 2008: 51)
V rámci komunikace na sociálních sítích se město snaží informace podávat takové, jaké
jsou, a zároveň diskuze usměrňovat, aby nedošlo k vyhrocení. Minulý rok se v Humpolci
stala vražda a diskuze na oficiálních stránkách humpolecké skupiny týkající se spekulací o
viníkovi byly velmi vyhrocené. „Samozřejmě to byl pro všechny šok. Ty reakce na
Facebooku byly poměrně hrozný. Nepochopitelný. Je tady prostě asi skupina lidi, která by
to řešila radikálně a byly tam i útoky na radnici. Že za všechno tady můžeme my. Jo, takže
jsme byly strašně rádi, že se to rychle vyřešilo. Ukázalo se, že ten člověk je běloch, že
pochází z České republiky. Takže to jsme cíleně, okamžitě dali za zprávu, že to nebyl
cizinec, žádný agenturní pracovník.” (1. místostarosta Ing. Vlastimil Brukner) „A jakoby
tam byla ta možnost jakoby linče, protože to byla tenkrát hodně citlivá záležitost, takže se
to naštěstí v tom prvopočátku podařilo zastavit.” (Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Bc.
Josef Fiala)
Situaci město komunikovalo pomocí tiskové mluvčí a dbali na to, aby se ve zprávách jasně
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uvedlo, že se nejednalo o cizince. Nedávno město zasáhlo znovu a to případě nákazy
rumunského přistěhovalce. Vracel se z Rumunska a hned na hranicích se nechal otestovat
na COVID-19 a poté šel do karantény.
„My samozřejmě vždycky, když se tady objeví nějaký problém, tak jsme domluveni s naší
tiskovou mluvčí. [...]Ale samozřejmě byl okolo toho velký humbuk a my jsme se to hned od
samého počátku snažili – podat tu informaci, aby ti lidé o tom věděli, ale zároveň že tam
nemohlo dojít k nějaké nákaze. Hned od toho okamžiku, když se na to přišlo, tak šli do
karantény. Takže tímto způsobem se potom takovéto vlny nenávisti – samozřejmě sociální
sítě, tam to jde takovým způsobem tiché pošty. Tam přijde nějaká počáteční informace a
tím předáváním z toho vznikne nějaký horor. Takže je vždycky třeba hned v tom počátku
podat tu informaci takovou, jaká je, oficiálně a tím pádem se to většinou utne a lidé už
nepokračují ve spekulacích.” (Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Bc. Josef Fiala)
Sociální sítě monitoruje i městská policie. „Zatímco jsme jednali s místní policií, jsou to
tajné věci, ale z převážné většiny konflikty, pokud nastanou, tak jsou vyvolávány našimi
občany. Pak mají Rumuni konflikty spíše mezi sebou.” (2. místostarostka Mgr. Alena
Kukrechtová)
Komunikace s cizinci a organizacemi, které přicházejí pravidelně do styku s cizinci
Město nemá žádné přímé komunikační kanály směrem k cizincům. Situaci mapují skrze
zaměstnavatele. „Nemáme. Komunikujeme spíš přes zaměstnavatele.” (1. místostarosta
Ing. Vlastimil Brukner)
„Opravdu ty strany jsou tři. Město, ten, kdo sem přijde, a pak ten, kdo je přivede. Ať už
zaměstnavatel nebo agentura, a ti by spolu měli komunikovat. Zaměstnavatelé nám řekli,
že to spolu proberou, ale nic se neděje, jo. Ale je těžký se s nima nějak spojit. [...]” (2.
místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová) Město se snažilo, dle slov zastupitelů, udělat
první krok, a kontaktovat zaměstnavatele s tím, aby udělali průzkum toho, co by
migrantům pomohlo. Další informace od zaměstnavatelů nemají.
Město je zároveň v kontaktu s Centrem pro integraci cizinců z Jihlavy. „Víte co, my víme o
té neziskové organizaci, to je to integrační centrum v Jihlavě, které se samozřejmě občas
připomíná jak na kraji, tak byli i tady za námi, kdybychom potřebovali nějakou pomoc, ale
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většinou jsme jí nepotřebovali. Spíš, kdybychom potřebovali pomoc, tak nějakou
tlumočnickou. Nějakého tlumočníka. My jsme jako odbor sociálních věcí, a my jsme
vlastně první na skladě, kde by se nějaké věci řešili, my jsme je nepotřebovali.“ (Vedoucí
odboru sociálních věcí Ing. Bc. Josef Fiala) Zároveň se město pokoušelo nabídnout
cizincům nějaké cesty a možnosti pomoci. Kvůli jazykové bariéře to ovšem daleko
nevedlo. „My jsme jim řekli, co by všechno mohli, ale vždy jsme ztroskotali na té jazykové
bariéře. Říkali jsme teda, jestli nějaký kurz nechtějí, ale oni jakoby, že mají svoje.” (2.
místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová) Zda by měli či neměli cizinci o zájem o nějaké
kurzy či aktivity, se město dozvídá prostřednictvím zaměstnavatele.
Ačkoliv mohou být zaměstnavatelé významným zdrojem informací pro migranty tak pro
město, neměli by být zdrojem jediným. „Informací zcela odlišné kvality se však dostává
zahraničním zaměstnancům, jejichž pracovní místa (typická pro sekundární trh práce) byla
zprostředkována agenturami. Informace, na jejichž obsahu jsou tito přistěhovalci zcela
závislí, jsou část tříděné a výběrové, s jednostranným efektem pro zaměstnavatele.”
(Rákozcyová, Trbola et al 2009: 256)

Integrační strategie a projekty
Ve strategických dokumentech se město cizinci nezabývá. Tím se neliší od ostatních měst,
„Co se obcí a měst týče, vzhledem k neexistenci lokálních integračních strategií se
nejednou stalo, že se místní samosprávy začaly aktivovat až poté, co se na jejich území
vyskytly naléhavé důvody vyžadující změnu poměrů mezi tamní většinovou společností a
cizinci.” (Valentová 2018: 16)
V současné době město nerealizuje ani žádné projekty týkající se integrace. „Ne, není s
kým. Není tam prostě partner a oni sami říkali zaměstnavatelé, že ani ti pracovníci,
konkrétně rumunští, nemají zájem se v něčem angažovat. (1. místostarosta Ing. Vlastimil
Brukner) Realizaci projektů by město vidělo jako proveditelnou, kdyby se v Humpolci
nacházeli migranti, kteří tu chtějí žít a zůstat natrvalo, a kdyby z jejich strany viděli
nějakou snahu navázat kontakt. „Pokud by sem imigrovali s tím, že tady chtějí pracovat,
žít, v podstatě se integrovat do společnosti, vychovávat tady ty děti, tak by to smysl mělo.
Pokud sem přijdou maximálně za tou prací, že jsou tu třeba jen rok, pak zase odjedou do
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Rumunska, tak samozřejmě oni ten zájem nemají a my tu potřebu taky nemáme. (Vedoucí
odboru sociálních věcí Ing. Bc. Josef Fiala) Jelikož byla jazyková bariéra hlavním
důvodem, proč město své aktivity deleguje skrz zaměstnavatele, zeptala jsem se, zda by
ocenili někoho, kdo by fungoval jako prostředník komunikace, nebo přímo jako tlumočník.
„Určitě, ano překladatel, to by taky bylo dobrý. V podstatě ten sociální odbor, který to má
na starost, tak nějaký jednání by určitě mohlo proběhnout a ten kdo by to propojil s cizinci,
bylo by to určitě dobře.” (2. místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová).
„Je dobré o sobě vědět, a pokud by nastal nějaký problém, tak aby se ozvali, přišli, ale víc
těžko můžeme udělat. Jinak jsme otevření, proto jsme udělali ten první krok, protože
skutečně je to potřeba. Protože když se tu objeví nějaká větší skupina a začlenila by se, tak
my potřebujem v těch školách, který zřizujeme, aby oni tu situaci pak zvládali.” (2.
místostarostka Mgr. Alena Kukrechtová)

INTEGRAČNÍ CENTRA A NEZISKOVÉ
ORGANIZACE
(CPIC a CIC)
Poslední úroveň zkoumaná bakalářskou prací je pohled na problematiku integrace
perspektivou integračních center a neziskových organizací. V rámci rozhovorů s centry
pro integraci (vládními i nevládními) jsem se snažila pochopit integrační proces v širším
kontextu a reflektovat problematiku zjištěnou na předchozích dvou úrovních. Tematickými
okruhy byly: způsob fungování center, problematika integrace obecně, specifika migrace z
EU.

Pohledem CPICu (vládní orgán)
Způsob fungování integračních center byl až do začátku července tohoto roku omezen
pouze na migranty ze zemí třetího světa. To, že je pozornost státní správy a odborníků
soustředěna na migraci ze zemí třetího světa řeší i Drbohlav (2004). Problematiku určení
cílové skupiny rozebírá i Rákoczyová, „Také cílová skupina realizovaných projektů je
často určená zadavatelem, nikoliv reálně zjištěnou potřebou v lokalitě. V praxi potom
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dochází k situacím, že jsou odmítáni cizinci, kteří službu objektivně potřebují, avšak
nespadají do formálně vymezené cílové skupiny v rámci grantového projektu.”
(Rákoczyová et al 2011: 57)
Důvod omezování se pouze na cizince ze zemí třetího světa, bylo primárně financování
CPICů z fondu AMIF (Azylový migrační a integrační fond) „[...] od 1. 7. 2020 jsme
financovaní prostřednictvím rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV (Ministerstvo
vnitra) s výhledem na účast v menších projektech z fondu AMIF. Od počátku fungování
CPIC byli cílovou skupinou občané ze zemí mimo EU, kteří zde dlouhodobě a legálně
pobývali. Od 1. 7. 2020 se cílová skupina rozšířila na všechny cizince, kteří v ČR pobývají
dlouhodobě a legálně.” (Bc. Lucie Škrdlová, CPIC Jihlava). Před rozšířením cílové
skupiny si centra migranty z EU vedla jako odmítnuté zájemce a informovala je o
alternativách - tvz. základní sociální poradenství. „Obsahem základního poradenství bylo
předání kontaktu na jinou organizaci, kde jim mohou pomoci. Odkazovali jsme na sociální
služby - Diakonii českobratrské církve evangelické, La Stradu a na F point. Dále jsme je
odkazovali na různé instituce: úřad práce, inspektorát práce, odbor azylové a migrační
politiky, nebo cizineckou policii.” (Be. Lucie Škrdlová, CPIC Jihlava)

Problematika integrace obecně
V integraci hraje základní roli informovanost a komunikace mezi aktéry. „Je to o tom
přístupu té majority. Pokud my nebudeme chtít a nevezmeme ty cizince za své, tak to nikdy
nemůže projít. Takže je to o informovanosti té majority. A oboustranně. Oni vědí, co
mohou, my bychom měli vědět, proč tady jsou, že nám opravdu neberou práci, že to jsou
prostě lidi jako my se stejnými problémy, a když je tam ta ochota k tomu dialogu, tak
většinou i ta majorita přijde na to, že to je úplně normální člověk, který si žije to, co
kdokoliv jiný, takže pak už tam není důvod k nějakému napětí.“ (Mgr. Michaela Jindrová,
CPIC Kutná hora). Dalšími bariérami jsou jazyková a kulturní bariéry mezi majoritou a
cizinci nebo působení zprostředkovatelů.
Zároveň je důležité zjistit, zda cizinci plánují v zemi zůstat. „Ne všichni cizinci
přicházející do ČR musí být v ČR integrováni. Impulsem pro integraci je zájem ze strany
cizince – chci tu zůstat, chci tu založit rodinu, chci si sem dovézt rodinu, pořídit vlastní
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bydlení, chci se vyznat v systémech ČR. Pokud toto cizinec nechce a přijíždí opravdu jenom
za prací s úmyslem později odjet, nemůžeme hovořit o integraci. Takový cizinec přesto
potřebuje relevantní informace, jak se v ČR chovat a jak si obstarat své nejdůležitější
potřeby.” (Bc. Lucie Škrdlová, CPIC Jihlava).

Problematika zprostředkovatelů
O problematice využívání zprostředkovatelů zaměstnání jako jediného informačního zdroje
jsem již mluvila v kapitole Komunikace s cizinci a organizacemi. V rámci integračního
procesu a možností komunikace s integračními centry mohou zprostředkovatelé
představovat bariéru. „Cizinci se na ně obrací s žádostí o radu, za tuto radu často platí
nemalé peníze a poradenství často nebývá v souladu se zákonem. Cílem zprostředkovatelů
je samozřejmě mít kolem sebe co největší počet cizinců, kteří se na ně obrací. Těm pak
záměrně neposkytují pravdivé informace nebo informace o činnosti CPIC nebo jiných
pomáhajících organizací.” (Bc. Lucie Škrdlová, CPIC Jihlava).
Zatajování informací může být problém i v rámci komunikace mezi zaměstnavatelem a
cizincem zaměstnancem. „Zaměstnavatelé, za kterými přijíždí cizinci, v některých
případech nechtějí, aby se cizinci dozvěděli relevantní informace o svých právech. Typické
je zatajování informace o možnosti změnit zaměstnavatele. Cizincům říkají, že pokud od
zaměstnavatele odejdou, „vyhostí je; zruší jim pobyt“. (Bc. Lucie Škrdlová, CPIC Jihlava)
Dle zkušeností integračních center by procesu integrace pomohlo, kdyby se cizinci začali
více obracet na relevantní instituce a zdroje, a nespoléhali se pouze na informace ze svých
komunit.

Specifika migrace z EU
Statistiky cizinců z EU pracujících na našem území není jednoduché získat. „On je právě
problém, že tihle unijní zaměstnanci nemají povinnost se nikde hlásit, takže to není nikde
evidováno a nedá se to podchytit. Když se nabere určitý větší počet, tak tam je v podstatě i
podmínka, že oni musí s tím městem komunikovat, kvůli infrastruktuře, lékařům, školkám…
takže by tam měla probíhat nějaká spolupráce. [...] V tomhle je to horší, protože se to
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nedá nijak podchytit a není tam ta statistika, protože tam není povinnost se někde hlásit.”
(Mgr. Michaela Jindrová, CPIC Kutná hora) Pokud jsou zaměstnaní, tak má zaměstnavatel
povinnost hlásit, že zaměstnává unijního občana. Evidence těchto osob by měly mít úřady
práce.
Zároveň mají migranti z EU možnost požádat si o přechodný pobyt, „[...] oni by se měli
nahlásit, když jsou tady déle jak 3 měsíce, ale není to povinnost. Mohou si zažádat o
přechodný pobyt a pak se dá jejich pobyt na území nějak monitorovat a dohledat. Pokud to
neudělají, tak jim v podstatě nikdo nedokáže, jak dlouho už tady jsou, že už tady jsou čtvrtý
měsíc atd. Vzhledem o k těm otevřeným hranicím se to nedá dohledat, takže tam je v
podstatě takový hluchý místo.“ (Mgr. Michaela Jindrová, CPIC Kutná hora) Žádost o
přechodný pobyt je pro cizince výhodná v případě, když si chce zažádat o trvalý pobyt. V
tomto případě mohou díky evidenci z žádosti o přechodném pobytu dokázat délku pobytu
na našem území (tedy dobu pěti let).

Pohledem CICu (nevládní organizace)
Způsob fungování neziskové organizace
Nezisková organizace CIC z Prahy, nerozděluje klienty služby na mimoevropské a
evropské. Své služby tedy poskytují i migrantům z Evropské unie. „Jo, my je zahrnujem, v
podstatě do všech našich služeb, nejenom v poradenství, ale i mimo, kurzy češtiny,
dobrovolnický program, my se pokoušíme nijak nerozdělovat ty klienty podle toho, jestli
jsou z třetích zemí nebo z EU, a v sociálních službách to nepředstavuje žádný problém,
[…]naše filozofie a přístup k těm klientům je takový, že se domníváme, že to není důležitý
ty lidi rozdělovat a nedává to smysl.”

(Mgr. Barbora Machová, CIC, Praha) Pro

poskytování služby to pro ně není směrodatné. Zároveň v rámci poradenství tvoří jejich
klientelu z poloviny migranti z Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
Specifika migrace z EU
-

občan EU jako plnohodnotný občan

Důvody, proč se integrační politiky obecně nesoustředí na občany EU, nejsou jasné. „No,
ono je to jako že jde o politiku EU a pro politiku EU jsou všichni občané EU vnitřními
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občany a ne migranty. A to je celý princip věci a zároveň kámen úrazu pro ty lidi, protože z
některých zemí, ze kterých přicházejí k nám lidé za prací a jsou to lidé z EU, tak oni řeší
nakonec podobné problémy, i pracovního vykořisťování, špatných pracovních podmínek
atd. Ta potřeba pomoci tam prostě je.” (Mgr. Barbora Machová, CIC, Praha) Občané EU
mají v rámci schengenského prostoru proti migrantům ze zemí třetího světa velkou
volnost.
„Oni paradoxně, Tím jak tu mají jednoduché právo, příjezdu a pobytu v ČR, tak jsou v jiné
situaci ti ze třetích zemí, kteří vědí, že tady mají spoustu povinnosti, které nesmí nějak
porušit a musí si dát pozor na správní vyřizování svého pobytu na úřadech, takže u občanů
EU ta jednoduchost toho pobytu může vést k tomu, že jsou a stává se to i v tom Kolíně, jsou
často bez dokladů” (Mgr. Barbora Machová, CIC, Praha) Zaměstnanci centra pro integraci
se v některých případech setkávají s úzkou skupinou lidí, kteří z nějakého důvodu přišli o
práci,

„Jsou tak jako na hranici bezdomovectví, a těm potom komplikuje strašně tu

integraci a pomoc to, že nemají v ČR vyřízené povolení k pobytu a ČR se vlastně brání,
nebo ten systém sociální pomoci se brání pomoct lidem z EU, kteří nemají tu situaci
stabilní. Tam jsou velké brzdy například v systému dávek hmotné nouze, kde oni posuzují,
jestli není ten člověk takzvaně zátěž sociálního systému. A to je právě namířené paradoxně
proti občanům EU, nebo teda jiných států EU než ČR.” (Mgr. Barbora Machová, CIC,
Praha)
Komunikace nadevše
Alfou a omegou integračního procesu je komunikace. Zaměstnavatelé sice nemusejí svým
zaměstnanců podávat odpovídající informace, na druhou stranu jsou ale pro město
důležitým partnerem, „[...] informace o tom, jak by se to teoreticky mohlo dělat a
očekávat, by měl spíš ten velký regionální zaměstnavatel nežli to město. Protože ten
zaměstnavatel to ví, kolik pracovníků má zájem, jak se vyvíjejí žádosti, kdy ti pracovníci
přijdou a to co v dřívějších letech možná nebylo typické, ale teď je to žádoucí trend, aby ty
lidi, když už jsem jdou na práci, aby tu žili i s rodinami, což je výrazně více přibližuje té
potřebě komunikace s tou společností.” (Mgr. Barbora Machová, CIC, Praha)
Zaměstnavatel ale nemá povinnost spolupracovat s městem a tak spíše záleží na konkrétní
domluvě a schopnostech navázat komunikaci.
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S centrem jsem řešila i možnosti alternativy komunikace mezi městem a cizinci. Ptala jsem
se, zda by takovou alternativou mohl být například tlumočník, který by byl v kontaktu
cizinci a dokázal by reflektovat jejich konkrétní představy a požadavky. „Možná že jo, no,
že třeba dělat to přes ty zaměstnavatele, tak tam je ten stupeň, že ani to město nemůže
vědět, jestli ten zaměstnavatel má zájem, aby ty lidi se účastnili aktivit, ale na druhou
stranu ty lidi, jak jsou v cizím prostředí, nevědí, jestli je tam navázáná nějaká důvěra, jestli
toho člověka znaj nebo neznaj. A oni si mohou myslet, že ten zaměstnavatel to nechce. Ale
jinak je to rozhodně lepší, než dělat spolupráci se zaměstnavatelem a posilovat to, že ti lidi
jsou závislí na zaměstnavateli. Nehledě na to, že je docela dost lidí, kteří pro toho jednoho
velkého zaměstnavatele nepracují. Takže koncentrovat to na toho typizovanýho velkýho
zaměstnavatele se ztratí ze zřetele lidi, kteří jsou po různu.”
„Protože občané EU vám mohou měnit zaměstnání jakkoliv a kdykoliv. Ale protože moc
nevědí, nebo i z důvodu té jazykové bariéry, tak se stejně i oni závisí na krajanech a
zprostředkovatelích. Takže ta kvalita pracovních nabídek a podmínek, tam ty potíže mohou
být od samého začátku. Ale určitě by to bylo lepší, než jít jenom přes toho zaměstnavatele.
(Mgr. Barbora Machová, CIC, Praha)

Odlišná představa integrace v očích cizinců a majority
Bariéru integrace může také představovat odlišnost vnímání pojmu integrace a co se pod
ním skrývá. „Ona je taky otázka, kdo má zájem na tý integraci, nebo co tím nazýváme. My,
tím myslím české prostředí obecně, nejen my pracovníci organizací, máme představu, že
člověk, který sem přichází, tak my ho chceme přivítat se vším všudy. Ale zároveň
očekáváme, že on bude mít zájem se zapojit do českého života tím, že se naučí česky, bude
mluvit česky, bude dělat věci jako my od chození do hospody přes chození na výlety atd. A
nakonec někdy ty cizinci tuhle představu jako nemaj, jsou nějakým procentem ostražitý a
my to neumíme docenit. [...]

8. Diskuze
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Většina rumunských přistěhovalců, se kterými jsem provedla rozhovor, označili svůj pobyt
a komunikaci s majoritou i úřady za bezproblémovou. Ve dvou rozhovorech z pěti se ale
cizinci s nějakou formou netolerance setkali. Město se snaží případy netolerance uhlazovat
a vysvětlovat situace, aby nedošlo k nedorozumění. Podle autorů Bosswicka a Heckmana
by měla být minimalizace konfliktů a iniciování pokojných vztahů mezi komunitami
přistěhovalců a domorodým obyvatelstvem cílem komunálních politik. (Bosswick,
Heckmann 2006: 16) Zároveň by to ale neměl být cíl jediný.
Během rozhovorů také zazněla problematika agenturního zaměstnávání, která byla v
tomto konkrétním případě spojená s jazykovou neznalostí a nekompetentností. Města se v
rámci komunikace soustředí na firmy a agenturní zaměstnavatele. Tyto informace (ze
strany zaměstnavatelů) mohou být tříděné a volené tak, aby se to nejvíce hodilo právě
zaměstnavateli (Rákoczyová, Trbola et al 2009). Této problematice se věnuje i Čižinský
(2016), který upozorňuje, že se v mnoha případech může jednat o nerovné mzdové a
pracovní podmínky. Guga (2016) v rámci problematiky agenturního zaměstnávání
navrhuje (mimo jiné) vytváření silných mechanismů pro migrující pracovníky, které by
zajistily jejich informovanost o dostupnosti služeb a pomoci. Stejný názor mají i Centra
pro integraci cizinců. Z jejich pohledu by integraci velmi pomohlo, kdyby se cizinci začali
více obracet na relevantní instituce a zdroje.
Ovládnutí jazyku cílové země pro migranta představuje hlavní kompetenci. Jak jsem již v
reflexi výzkumu uvedla, jazyková bariéra byla hlavní omezení mého výzkumu. Kvůli
schopnosti domluvit se s migranty jsem mohla provést rozhovor pouze s migranty, kteří se
dokázali česky či anglicky domluvit. Moji respondenti se naučili česky sami v práci nebo v
kontaktu s česky mluvícími občany. Podle Machové z neziskové organizace, se jako
funkční strategie integrace jeví tvorba jazykových kurzů. „Co si myslim, že funguje
stoprocentně jsou různý, různorodý kurzy češtiny, kde i z finančních důvodů by byla ideální
možnost širší palety toho, jak organizovat kurzy tak, aby to pro ty lidi bylo dostupné.”
Město cizince vnímá jako agenturní pracovníky, kteří sem přijeli na tři měsíce a nemá
proto smysl je integrovat. Podle integračních center je dobré rozlišovat mezi migranty,
kteří opravdu přijeli za prací a nemají potřebu se integrovat a migranty, kteří o integraci
stojí. Pokud se jedná a pracovní migranty, kteří nemají motivaci v cizí zemi zůstat, není
potřeba je do integrace tlačit. Když migranti projeví zájem v cílové zemi zůstat a mají
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motivaci se integrovat, je podle neziskové organizace CIC dobré je povzbudit tím, že se
programy integrace udělají příjemné a dostupné.
Další úroveň diskuze spočívá v tom, že město nemá o přistěhovalcích a jejich potřebách
přehled. Jediná data, se kterými pracuje jsou zprostředkované firmami a agenturami. Jak
jsem již výše uvedla, tak v některých případech nemusí mít zaměstnavatel zájem o to, aby
byli jeho zaměstnanci samostatní a mohli si například sehnat jiného zaměstnavatele. Tudíž
aktivita a participace na společném komunikování integračních možností nemusí být
taková, jakou bychom očekávali. Spoléhat se primárně na data od zaměstnavatele může být
tudíž problematické. Na druhou stranu jsou pro město zaměstnavatelé důležitými
komunikačními partnery. Relevantním zdrojem informací evidence zaměstnanců cizí
národnosti může být například krajská pobočka Úřadu práce nebo statistiky cizinecké
policie.
Nedostupnost informací o počtu pracujících rumunských přistěhovalců v Humpolci je také
jedním z důvodů, proč město uvázlo na mrtvém bodě. Jsou ochotni spolupracovat a
vytvářet příležitosti pro cizince, ale nenachází komunikačního partnera. Podobně
problematiku malé aktivity obcí v oblasti integrace cizinců shrnují i Rákoczyová a Trbola
(2008). Pracovníkům městských úřadů jsou potřeby a problémy cizinců v lokalitě do
značné míry skryty. Informace a poznatky kterými disponují mají často povrchní,
nesystematický a pouze intuitivní charakter.
„Určitá „skrytost“ přistěhovalců se projevuje ve dvou dimenzích. Za první z nich můžeme
považovat skutečnost, že cizinci nejsou vnímáni jako zdroj sociálních problémů a
nevyvolávají proto zvýšený zájem ze strany pracovníků městských úřadů. To je ovlivněno
zejména tím, že se přistěhovalcům daří začlenit na pracovní trh a nejsou typickými
poživateli sociálních dávek. Druhou dimenzi pak určuje postoj přistěhovalců, kteří veřejně
nedeklarují svoje potřeby a zřejmě mnohdy omezují své sociální kontakty na etnicky či
národnostně definované sítě. Mezi další příčiny nízkého důrazu na agendu integrace
cizinců pak patří také omezené zdroje, malá politická priorita (přistěhovalci v naprosté
většině nejsou voliči) a dosud relativně nízký počet cizinců ve většině měst.” (Rákoczyová,
Trbola 2008: 51)
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V současné době mohou obce využívat projekty na podporu integrace cizinců. V rámci
realizace těchto projektů poskytuje Ministerstvo vnitra metodickou podporu. Obce mají
možnost požádat o konzultace nebo mentoring koordinátorů pro integrace. Tyto projekty
může město realizovat ve spolupráci s centry pro integraci či neziskovými organizacemi.
Při práci s migranty je přínosné kontaktovat organizaci poskytující sociálně-právní
poradenství této skupině osob. Možnosti spolupráce jsou integrační centra (CPIC - pod
ministerstvem vnitra a nezisková organizace CIC) Centra pro integraci cizinců od začátku
července tohoto roku (1. 7. 2020) rozšířila svou působnost i na občany Evropské unie. V
případě potřeby se může město obrátit i na neziskovou organizaci CIC, která sice primárně
operuje ve středočeském kraji, ale v současné dobře rozšiřuje své pole působnosti.
Zajímavou možností komunikačního partnera přímo v oblasti Humpolce, by mohl být
takzvaný komunitní tlumočník. Komunitní tlumočení je poměrně novou formou navazující
služby k sociální práci s migranty. Cílem této služby je umožnění efektivní oboustranné
komunikace mezi jedincem, který není schopen se dorozumět v českém jazyce a mezi
zástupcem veřejné instituce či služby. Role komunitního tlumočníka je také zasadit obsah
tlumočené konverzace do sociokulturního kontextu a vysvětlit specifické záležitosti nebo
pojmy.

9. Implikace pro další výzkum
Integrace představuje velice variabilní a složitý proces. Má bakalářská práce mapuje pouze
určitou část kontextu integrace. Reálná implikace a funkčnost integrace by se dala zkoumat
nejen kvalitativně, ale i kvantitativně například dotazníkovým šetřením s lidmi, kteří s
přistěhovalci interagují na denní bázi (běžné sociální interakce - sousedé, lidé v obchodě
atd.). Přijímací společnost není pouze systém, do kterého se cizinci začleňují. Přijímací
společnost musí zároveň odolávat tlaku na svou vlastní integritu (Pořizková, Trvola,
Vyhlídal 2009: 251). Další autor Sayad (2004) tvrdí, že opravdovou výzvou společnosti
není integrace cizinců nebo vyloučených osob, ale integrace společnosti jako celku. “Čím
větší a silnější je integrace celku, tím větší a silnější je jeho schopnost integrovat, a tím se
stává nezbytnější a snazší integrovat do tohoto celku každou z jeho základních částí,
starých i nových” (Sayad 2004: 221). Jak již bylo několikrát zmíněno, integrace je
obousměrný proces ve kterém hrají roli jak přistěhovalci, tak majoritní společnost. Pohlížet
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na problematiku integrace i z hlediska integrity majoritní společnosti je možná cesta
dalšího výzkumu, kterou by bylo také dobré prozkoumat. Zaměření integračních projektů
na majoritu je v ČR marginální, třebaže je integrace definovaná jako obousměrný proces,
pohled majority, ale často i migrantů samotných, v debatách absentuje. Co je to podle
humpoleckého obyvatelstva integrace? Co je to podle rumunských dělníků integrace?
V rámci účelu a kapacity mé bakalářské práce jsem tuto dimenzi nebyla schopná zahrnout.
Bylo by ale dobře, v rámci implikace pro další výzkum, tuto myšlenku zohlednit a více
prozkoumat. Potřeba dalšího zkoumání tématu integrace by se dala ilustrovat i tím, že
nabízená doporučení, která autoři Rákoczyová a Trbola sepsali v roce 2008 (identifikace
potřeb přistěhovalců na lokální úrovni, lepší zakotvení agendy integrace cizinců,
navazování partnerství - prostor pro výměnu aktuálních informací, vzájemného učení a
koordinaci jednotlivých integračních aktivit, posílení role krajských úřadů a komunikace
mezi krajskými a městskými úřady, motivace městských úřadů k aktivnímu přístupu) se
zdají být v dnešní době stále relevantní. (Rakoczyová, Trbola 2008).

Závěr
Téma, jako je migrace, českou společnost rozděluje, ale konstruktivní debata o integraci
naprosto chybí. Vyhlídal se domnívá, že nedůvěra příslušníků majority vůči cizincům
může být z velké časti založená na neodůvodněné obavě ze všeho cizího a neznámého. S
růstem počtu cizinců v České republice může vůči nim tato nedůvěra klesat a díky „setkání
se s cizinci v tváři v tvář a permanentní sdílení sociálního prostoru může těchto obav
zbavovat.” (Vyhlídal 2009: 105) Integrace představuje velice variabilní a složitý proces.
Má bakalářská práce mapuje pouze určitou část kontextu integrace.
Díky výzkumu a provedeným rozhovorům se domnívám, že česká správa není na integraci
migrantů z Evropské unie administrativně připravená. Důvodem je, že o evropské migraci
není slyšet ve veřejné debatě. Tato problematika by se dala označit jako slepá skvrna
integrační politiky. Zaměření debaty jde převážně směrem k integraci cizinců ze zemí
mimo Evropskou unii, tedy ani úřady nemají potřebná data a svou politiku ani směrem k
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datování evropských migrantů nezaměřují.
Integrační politika je jako uzel zamotaný do více skupin a aktérů. Ve strategiích se
rozlišuje mezi migrací uvnitř Evropské unie a vně. Jako problematické spatřuji obecné
vnímání toho, co jsou “naši” migranti a co jsou migranti “cizí”. Rumuni a migranti z
Evropské unie obecně nejsou cílovou skupinou integračních politik. Jejich problémy a
potřeby jsou ale srovnatelné s problémy a potřebami migrantů ze zemí třetího světa. Z
pohledu veřejné správy a Evropské unie se jedná o dvě úplně jiné skupiny. Nepodařilo se
mi zjistit, čím je opodstatněné vytváření tohoto kulturního filtru, který byl hlavním
mezníkem v dělení mezi cílovou skupinou integrace a skupinou, která je vnímána
okrajově. Tedy na cizince “naše” a “cizí”.
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Přílohy
Příloha č. 1: Scénáře rozhovorů
Rozhovor se zástupcem neziskové organizace a organizace v dikci ministerstva vnitra
(CIC a CPIC)
-

Jakým způsobem fungujete (Co děláte)?

-

Jaké služby pro migranty z EU poskytujete?

-

Proč nebyli i EU migranti - proč to nebylo součástí zadání projektu financovaného z EU?

-

Jaké služby/poradenství poskytujete městu?

-

Komunikovalo/spolupracovalo s vámi město Humpolec?

-

Jak/jakým způsobem informujete přistěhovalce o svých službách?

-

V čem je podle Vás integrace problematická?

-

Jaké integrační postupy/strategie fungují a jaké naopak ne?

-

Co brání integraci cizinců? / Jaké jsou integrační bariéry?

-

Co by mohlo pomoci ke zlepšení úspěšnosti integrace?

-

Jakým způsobem mohou přispět ke zlepšení situace přistěhovalci
(Rumuni)/město/obyvatelstvo?

-

Jaké má město finanční prostředky na investice do integrace?

Rozhovor se zastupiteli města (polostrukturovaný)
-

Kdy jste rumunskou migraci zaznamenali?

-

Jak to vnímáte?

-

Dělá Vám něco starosti (aktuální situace, nálada, přistěhovalci)?

-

Jakou vidíte roli města v rámci integrace?

-

Jaké jsou Vaše možnosti?

-

Víte, kde hledat podporu?

-

Co byste potřebovali?

-

Jak vidíte ideální situaci?

-

Nešel mi dohledat počet cizinců v Humpolci? Vám se to daří? Chybí Vám ta data?

-

Realizuje město Humpolec nějaké projekty týkající se cizinců? Kterých agend se to týká?

-

Vnímáte rumunské přistěhovalce jako voliče?
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-

Máte nějaké komunikační kanály směrem k rumunským přistěhovalcům? Jaké? Myslíte si,
že je zde nějaké možnost, že by město mohlo komunikovat?

-

„UZAVÍRÁNÍ KLUBŮ, VE ZPRÁVÁCH - “BYL TO CIZINEC” - BYLA TO VAŠE
INICIATIVA“

Rozhovor s Rumunskými přistěhovalci (polostrukturovaný)
-

Jak se vám tu žije (místo bydliště)?

-

Co se Vám v Humpolci líbí? Co se Vám v Humpolci nelíbí?

-

Proč jste se do Humpolce (ČR) přistěhovali?

-

Je něco, s čím máte problém? Kde byste potřeboval/a pomoct?

-

Kde (zda) pracujete?

-

Jste tam spokojený/á? Jaké problémy vidíte? Co byste případně změnil/a?

-

Jak trávíte volný čas?

-

Jak se cítíte ve městě?

-

Jak vnímáte Humpolecké obyvatele?

-

Máte české kamarády?

-

Jaké máte plány do budoucna (založení rodiny)?

-

Plánujete zde zůstat (mají trvalý, nebo přechodný pobyt)? Co by Vás motivovalo zde
nadobro zůstat?

-

Kde hledáte informace?

-

Máte nějaké problémy? Víte, kam se případně obrátit? Vyhledal jste někdy lékařskou péči?
Víte, co a jak?

-

Stává se Vám, že Vám dávají Češi z Vašeho okolí najevo že k nim nepatříte? Že jste cizí?

-

Chtěly byste něco dodat?
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas

52

53

