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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá reflexí profesí interkulturní práce samotnými inter-

kulturními pracovníky. Práce představuje relevantní teoretické koncepty, které rámují 

přístup k problematice migrace. Následuje popis kontextu vzniku a výkonu této 

profese. Empirická část se skládá z koncepčního představení interkulturní práce, jejích 

přístupů a etických zásad. Stěžejní je analýza rozhovorů, jež byly provedeny s inter-

kulturními pracovníky neziskové organizace Integrační centrum Praha, o. p. s. 

Výzkum předkládá porovnání reflexe samotných interkulturních pracovníků na jejich 

profesi a koncepčního rámce z let 2014 - 2016. 

Klíčová slova: migrace, integrace, nezisková organizace, interkulturní práce 

 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with a reflection of intercultural work profession pro-

vided by intercultural workers themselves. The work introduces relevant theoretical 

concepts that frame the approach to migration issues. The description of the context 

of origin and practice of this profession ensues. The empirical part consists of a con-

ceptual introduction of intercultural work, its approaches and ethical principles. The 

analysis of interviews conducted with intercultural workers of non-profit organization 

Integration Centre Prague is crucial. The research presents the comparison of the 

reflection by intercultural workers themselves concerning their profession and con-

ceptual framework from 2014 - 2016. 

Keywords: Migration, integration, non-profit organization, intercultural work 
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Úvod 
 

Téma migrace patří k důležitým tématům jak lokálních, státních tak mezinárod-

ních politik. Zároveň zůstává jedním z nejoblíbenějších témat různých médií a 

prostřednictvím nich vstupuje do každé domácnosti a stále vyvolává různorodou škálu 

emocí: od soucitu, obav až po xenofobní nálady. Nicméně migrační proud se nezastaví 

v globalizovaném světě, kde existují přírodní katastrofy, války, technické a technolog-

ické vymoženosti. Proto je v zájmu každého přijímajícího státu rozpracovat system-

atickou a efektivní strategii integrace migrantů. Téma migrace je proto nevyhnutelně 

spojeno s tématem integrace. V praxi proces začleňování cizinců do většinové 

společnosti v nové zemi je často stižen překážkami různého druhu, které se vyskytují 

v situacích každodenního života. Překážkami mohou být psychologická a jazyková 

bariéra, nedostatečná informovanost, neznalost místních systémů plynoucí z odlišností 

sociokulturního původu migrantů apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý 

proces, který zasahuje nejen do všech sfér života migranta, ale i do života jeho okolí, 

bylo by efektivní vyvíjet snahu v poskytnutí podpory migrantům v počátcích procesu 

jejich integrace. Proto bych ve své práci chtěla věnovat pozornost právě takové in-

stituci, která  si klade za cíl podpořit migranty v České republice formou poskytování 

asistenčních a jiných služeb. Takovou institucí je profese interkulturního pracovníka. 

Tato profese byla koncepčně a ideově ukotvena teprve v letech 2014 - 2016, úsilím 

projektového týmu pod vedením PhDr. Evy Dohnalové a v současnosti se rozvíjí jak 

v nevládním sektoru, tak ve veřejné správě. 

Toto téma jsem si vybrala vzhledem k osobní zkušenosti s procesem integrace, 

zájmu o problematiku migrantů a mé pracovní zkušenosti v oblasti interkulturní práce. 

Zajímá mě, jak je vyjednávána profese interkulturního pracovníka v současné době. V 

kontextu této výzkumné otázky mně bude zajímat reflexe pracovní pozice lidí, kteří 

jsou momentálně zaměstnaní na pozici interkulturního pracovníka v Integračním cen-

tru Praha. Na základě jejich výpovědí zjistím, jaké jsou jejich představy o povaze 

profese, a případně zdali se jejich pojetí profese posunulo od koncepčního ukotvení 

profese v letech 2014-2016. 

Práce je členěná do pěti klíčových částí, s výjimkou úvodu a závěru. V první se 

vyrovnávám s literaturou, odkazuji na klíčové koncepty, které se vztahují k migraci a 

integraci, v další části se věnuji kontextu vzniku interkulturní práce a představení or-

ganizaci, ve které pracují informátorky výzkumu. V empirické části se věnují popisu 
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metodologie, kterou jsem použila při výzkumu. Dále představím vlastní koncepci in-

terkulturní práce, abych uvedla rámce, v nichž se interkulturní pracovníci pohybují. 

Stěžejní je prezentace dat, získaných na základě rozhovoru, jež člením do dalších 

subkapitol. V závěru si potom kladu otázku, do jaké míry principy profese, které byly 

artikulovaný v letech  2014 - 2016, konvenují s pojetím profese u mých sledovaných 

interkulturních pracovníků. 

 

1. Relevantní teoretické koncepty migrace a integrace 

 

Migrace je přirozený jev, který existuje od nepaměti. Lze ji obecně charakteri-

zovat jako přesun obyvatelstva z jedné oblasti do druhé, často se jedná o překročení 

vnitřních nebo vnějších hranic států, s cílem krátkodobě, dlouhodobě nebo trvale se 

usadit v nové oblasti. V poslední době je migrace jedna z nejvýznamnějších výzev v 

globálním měřítku, a jedno z nejaktuálnějších témat pro tzv. cílové země, které 

vzhledem k sílícím migračním trendům projevují zvýšený zájem o zkoumání migrace, 

a o hledání způsobu jejího ovlivňování. I přes velký zájem o téma neexistuje jedna 

hlavní zastřešující teorie, která by vysvětlila tento jev, ani ve sféře veřejných politik, 

ani ve vědeckém bádání (Baršová, Barša, 2005). Migrace je složitý multidimen-

zionální jev, a je na ní nahlíženo z různých vědeckých oborů, v rámci kterých vznikají 

různorodé teorie. Tyto teoretické modely si obvykle vzájemně neodporují a nepopírají 

se, spíše kladou důraz na odlišné aspekty, v závislosti na tom, v jakém oboru vznikaly 

a jaký aspekt migrace řešily. 

Pro mou práci je obzvlášť relevantní teoretický koncept migrace, který klade 

důraz na vliv institucionálních subjektů (Massey a kol., 1993). Institucionální teorie 

vidí původ a příčiny migrace v institucionálních subjektech vznikajících s cílem 

uspokojit poptávku vyvolanou nerovnováhou mezi velkým počtem lidí, kteří hledají 

vstup do cílových zemí, a překážkami vytvářenými státy, aby v tom lidem zabránily. 

V rámci této teorie rozlišujeme dva typy institucionálních subjektů: 

1. Organizace zaměřující se na zisk či soukromé podnikatele. Kvůli vzni-

kající nerovnováze mezi velkým počtem migrantů snažících se dostat do cílových 

zemí, a bariérami vytvářenými státy, aby k tomu nedošlo, vzniká černý trh. Pro organ-

izace zaměřující se na zisk či soukromé podnikatele vzniká prostor pro obohacení na 
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migrantech. Jedná se především o nekalé praktiky, obcházení zákonů a nelegální mi-

graci, falšování dokumentů, účelové sňatky apod. Tato situace vede k vykořisťování a 

viktimizaci migrantů, v reakci na to v rozvinutých zemích vznikají nevládní lid-

skoprávní organizace, které se snaží ochránit práva migrantů, změnit legislativní 

rámec a zmírnit negativní dopady. 

2. Neziskové a humanitární organizace představují jeden z druhů sociálního 

kapitálu, který mohou migranti čerpat ve formě různorodých služeb, např. přístřeší 

nebo sociálního a právního poradenství, které jim může napomoci získat legální status 

a projít složitým legislativním procesem. 

Výše zmíněné instituce ovlivňují a udržují migrační toky (Massey a kol., 1993). 

Jednou z institucí, která reaguje a vytváří rámce pro migraci je stát. V jeho 

agendě jsou jak migrační tak integrační politiky. Stát s ohledem na své zájmy se snaží 

ovlivnit příliv migrantů na své území, stejně jako s ohledem na povahu národního státu 

podporuje integraci či asimilaci migrantů do společnosti (Glick-Schiler, Wimmer, 

2003). Základním koncepčním nástrojem státu v otázce integrace cizinců jsou inte-

grační politiky. „Integračními politikami máme na mysli politiky, jejichž cílem je pod-

pořit proces začlenění přistěhovalců – jako jednotlivců či skupin – do hostitelských 

společností. Nejširším cílem těchto politik je zajištění podmínek sociální a politické 

soudržnosti společnosti. Integrační politiky jsou zacíleny především na takové potřeby, 

jimiž se přistěhovalci liší od jiných znevýhodněných skupin společnosti. Tyto specifické 

potřeby plynou z jejich nedávného příchodu a jsou dány jejich kulturní a zkušenostní 

odlišností – tím, že neznají dobře jazyk, hodnoty, reálie a základní instituce hostitelské 

společnosti. Pokud stát učiní rozhodnutí o přijetí přistěhovalce – ať již kvůli jeho 

předpokládanému ekonomickému přínosu, z demografických ohledů, na základě re-

spektu k jeho rodinným či jiným vazbám k hostitelské zemi nebo z humanitárních 

důvodů (azyl) – je v jeho zájmu, aby se imigrant na novou zemi rychle a bezproblémově 

adaptoval a dokázal kompetentně jednat v různých institucionálních a sociálních kon-

textech. Cílem integračních politik je napomáhat této adaptaci a získávání potřebných 

sociálních kompetencí“ (Baršová, Barša, 2005:10). 

Stát v rámci svých agend pak ustanovuje či dává prostor k etablování dalších 

institucí, které mají napomoci integraci migrantů. Tím také zároveň migraci ovlivňuje. 

Právě I pozice interkulturního pracovníka, která byla podpořena státem, představuje v 
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duchu institucionální teorie migrace instituci, která vznikla v důsledku migrace a zá-

roveň migraci napomáhá tím, že snižuje migrační náklady na etablování se v nové 

zemi. Cílem interkulturní práce je poskytování služeb a informací migrantům 

potřebných k úspěšné adaptaci v cílové zemi, a zjednodušení styku s institucemi, a tím 

přispívat k integraci migrantů do společnosti (Palaščáková ed., 2014). V současnosti 

profese interkulturního pracovníka se vyskytuje především v neziskovém sektoru a 

samosprávě (Dohnalová, 2020). 

Jak bylo výše uvedeno, s problematikou migrace úzce souvisí téma integrace 

migrantů. Migrace vede k dosti značným společenským změnám, proto nevyhnutelně 

vystává otázka začleňování migrantů do přijímající společnosti. Podobně jako u pojmu 

migrace jednotná a vyčerpávající definice pojmu integrace neexistuje. Obecně lze 

tento jev charakterizovat jako začleňování člověka do majoritní společnosti. 

Existuje mnoho teorií snažících vysvětlit tento jev. Teoretická koncepce, která 

je stěžejní pro mou práci, nahlíží na proces integrace migrantů jako na komplexní, 

multidimenzionální proces, který se dotýká mnoha oblastí a vyžaduje vynaložení úsilí 

nejenom ze strany samotných migrantů, ale i ze strany majoritní společnosti (Bosswick 

a Heckmann 2006; Esser 2000). Dle konceptu Essera (2000), který je reprezentován v 

knize Rákoczyové a Trboly (2009), můžeme sociální integraci rozdělit na následující 

dimenze: 

Strukturální – zahrnuje získání rovných práv a přístupu ke klíčovým institucím 

dané hostitelské země. Jedná se především o přístup k pracovnímu trhu, vzdělání a 

bydlení, účast na trhu statků a služeb apod. 

Kulturní – získávání nových kompetencí a znalostí přijímající kultury a 

přizpůsobeni se lokálním hodnotám, normám, vzorcům chování, přitom se za-

chováním původních kompetencí. Úspěšnost tohoto procesu záleží i od místní major-

ity, jsou-li ochotni přijímat nové kulturní prvky. Jedná se např. O ovládnutí jazyka, 

orientaci ve společnosti, informovanost o lokální kultuře, ústavních hodnotách apod. 

Interaktivní – jedná se o rozvoj sociálních vztahů (blízké vztahy, neformální 

méně blízké a formalizované) se členy přijímací společnosti, což může napomoci k 

budování sociálního kapitálu. 

Identifikační – zahrnuje psychologický rozměr, který spočívá v redefinici 

hranice mezi my a oni, proměně identity migranta, vzniku identifikace s hostitelskou 
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společností. Úspěšnost tohoto procesu záleží i od nastavení majority (Rákoczyová a 

Trbola, 2009). 

 

2.  Kontext vznikání profese interkulturní pracovník 

v ČR 
 

2.1. Současný český stát, migrace a integrace cizinců 

Formování migračních politik a formování integračních strategií v ČR je rela-

tivně nová záležitost. Systematičtější přístupy a opatření v oblasti migrace se začínají 

prosazovat až od konce 90. let, v důsledku politických změn v letech 1989–1990. 

Otevření vnějších hranic způsobilo přeměnu České republiky z imigrační na cílovou 

zemi, atraktivní nejen pro dočasnou pracovní migraci, ale i pro migraci s cílem trva-

lého usazení (Barša, Baršová, 2005). Migrační proud, který sílil, od té doby nevyh-

nutelně způsoboval společenské a ekonomické změny, což podnítilo vznik zájmu státu 

o toto téma. Vytváření přístupů a strategií reagujících na proměny a zvládnutí stabilní 

rostoucího migračního proudu začaly být v zájmu a prioritách státu. Téma neztrácí na 

aktuálnosti vzhledem k tomu, že ČR stále zaznamenává nárůst počtu cizinců na svém 

území dle údajů Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR. Například 

v roce 2009 se na území nacházelo 433 tisíc cizinců, v roce 2020 počet vzrostl na 616 

tisíc (Data - počet cizinců, Český statistický úřad, 2020). 

V současnosti „migrační politika České republiky je pevně zakotvena v rámci 

společných politik Evropské unie a její provádění do značné míry vyplývá ze 

společných právních nástrojů Unie“ (Strategie migrační politiky České republiky, 

2015:4). Nicméně stát samostatně přijímá velkou část strategických rozhodnutí, určuje 

priority a směr. Dokument Strategie migrační politiky České republiky, který byl přijat 

v roce 2015, vnímá vstup, pobyt a integraci cizinců na území České republiky jako 

procesy s možnými pozitivními i negativními důsledky pro českou společnost a 

stanovuje sedm zásad a uvádí přehled základních prioritních oblasti, které se týkají 

tématu migrace – „…bezpečnost jako průřezový element, integraci cizinců, nelegální 

migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu (azyl), vnější dimenzi migrace, 

legální migraci, volný pohyb osob v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 

a provázanost se společnými politikami Evropské unie“ (Strategie migrační politiky 

ČR, MVCR, 2020). 
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Tematickým okruhem, který se nejvíc vztahuje k interkulturní práci, je okruh – 

integrace migrantů, realizující se prostřednictvím integrační politiky. Cílem integrační 

politiky je zachování a podpora sociální, politické soudržnosti společnosti, především 

ve formě podpory migrantů v získávání potřebných kompetencí, které jim pomohou v 

začlenění do majoritní společnosti. „Integrační politiky jsou zacíleny především na ta-

kové potřeby, jimiž se přistěhovalci liší od jiných znevýhodněných skupin společnosti. 

Tyto specifické potřeby plynou z jejich nedávného příchodu a jsou dány jejich kulturní 

a zkušenostní odlišností – tím, že neznají dobře jazyk, hodnoty, reálie a základní in-

stituce hostitelské společnosti“ (Baršová, Barša, 2005:10). Integrace není jen v zájmu 

samotného migranta, rychlá a bezproblémová adaptace migrantů v hostitelské zemi je 

i v zájmu státu (Baršová, Barša, 2005). Co se týče integrační politiky České republiky 

Ministerstvem vnitra ČR, je prezentována jako dlouhodobě neproblematická oblast, 

díky vynaloženému financování, práci neziskových nevládních organizací, monitor-

ingu a projektů na národní a regionální úrovni, které zahrnují síť regionálních inte-

gračních center pro cizince (Strategie migrační politiky, 2015). 

V současné době koordinátorem integrační politiky v ČR je Ministerstvo vnitra. 

Základním strategickým dokumentem integrační politiky České republiky je Kon-

cepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu, která byla přijata v roce 2000 a 

aktualizována v letech 2006, 2011 a 2016 (Integrační politika ČR, MPSV). 

Koncepce integrace cizinců vnímá integraci jako komplexní jev, který zasahuje 

do mnoha oblastí, proto dle údajů webových stránek Ministerstva práce a sociálních 

věcí počítá se zapojením a spoluprací řady ministerstev: Ministerstva vnitra, Minister-

stva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Min-

isterstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva 

zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu a jiných partnerů, kterými např. jsou 

regionální a lokální správa apod. (Ministerstva, MPSV). Důležitou roli v realizaci 

Koncepce integrace cizinců hrají také neziskové organizace (Integrační politika ČR, 

MPSV). Počínaje rokem 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace 

cizinců“ vzniklá regionální Centra na podporu integrace cizinců, jejichž úkolem je 

zajišťovat realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců v regionu 

(Aktualizovaná Koncepce, 2016). Vláda České republiky je průběžně informována o 

realizaci aktivit stanovených Koncepcí integrace cizinců a schvaluje postup při real-

izaci Koncepce na následující rok. 
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„V rámci Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu je stanoveno pět 

klíčových oblastí integrace cizinců, jimiž jsou znalost českého jazyka, ekonomická a 

sociální soběstačnost, sociokulturní orientace ve společnosti, vztahy mezi komunitami 

a princip postupného nabývání práv cizinců v návaznosti na postupné získávání 

vyšších pobytových statusů na území České republiky“ (Postup při realizaci KIC, 

2020:3). 

Primární cílovou skupinou Koncepce jsou občané tzv. třetích zemí pobývající 

dlouhodobě legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli mezinárodní ochrany. V 

poslední aktualizované verzi dochází ke klíčové změně v cílové skupině, na kterou je 

koncepce zaměřená. Cílová skupina už zahrnuje držitele mezinárodní ochrany (osoby 

mající pobytové oprávnění, azyl nebo doplňkovou ochranu), což se dá hodnotit jako 

menší krok ke zlepšení komplexnosti integrační politiky vůči cizincům žijícím v ČR. 

Bohužel koncepce stále jen okrajově zahrnuje občany EU. 

Kromě cílů integrační politiky České republiky Koncepce integrace cizinců 

zahrnuje také prioritní oblasti, kterým věnuje zvláštní pozornost. V prioritě „vzájemné 

soužití, vztahy mezi komunitami“ se explicitně uvádí závazek k podpoře vzdělávání, 

činnosti a využití služeb interkulturních pracovníků, a jiných profesí pomáhajících v 

efektivní komunikaci mezi migranty a majoritou (komunitních tlumočníků a asistentů 

pedagoga v ZŠ). Tato zmínka interkulturní práce v rámci Koncepce integrace cizinců 

zajišťuje její legitimitu na státní úrovni. 

 

2.1.1. Bariéry integrace 

Proces začleňování cizinců do většinové společnosti – integrace, v nové zemi je 

často stižen překážkami různého druhu, které se mohou vyskytovat v situacích 

každodenního života. Bariéry v integraci může zapříčinit stát, osobní nastavení mi-

granta i hostující společnost. 

Mezi překážky na straně státu můžeme zařadit poměrně citelné omezení práv dle 

pobytového statusu migrantů, např. v závislosti na typu pobytového oprávnění v ČR 

mají mnozí migranti omezený přístup k dávkám systému státní sociální podpory a 

hmotné nouze, případně nemají nárok na určité typy sociálních služeb apod. (Čech 

Valentová ed., 2018). Je nutné zmínit i to, že samotný proces vyřízení a prodloužení 

pobytového oprávnění je relativně komplikován. V současné době základním právním 
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předpisem, kterým se řídí cizinecké právo v České republice, je zákon č. 326/1999 Sb. 

Dle názoru Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty se jedná o „jednou 

z nejčastěji novelizovaných právních norem v českém právním řádu a čelí kvůli tomu 

dlouholeté kritice“ (Čech Valentová ed., 2018:11), což vzhledem k neznalosti nebo 

limitované znalosti češtiny může komplikovat přehlednost a způsobovat ne-

dostatečnou orientovanost migrantů v zákoně. 

Mezi běžné bariéry způsobené majoritou nejčastěji řadí předsudky a diskrimi-

nační chování. Ačkoliv integrační politika proklamuje princip obousměrné integrace, 

při kterém se na procesu podílí i přijímající společnost, realita tomu nemusí neod-

povídat. V ČR „řada výzkumů naznačuje, že postoje české veřejnosti vůči cizincům 

žijícím v této zemi patří mezi ty nejskeptičtější v Evropě“ (Leontiyeva a kol., 2018:74). 

Mezi důvody negativních postojů české veřejnosti k migrantům můžeme zařadit mi-

grační krizi, obraz migrantů v médiích, komunistickou minulost a dlouholetou 

uzavřenost země (Leontiyeva a kol., 2018). 

Dle výsledků výzkumu cizinců a cizinek ze zemí mimo EU žijících v české 

metropoli, který byl prováděn Sociologickým ústavem AV ČR, značnou bariérou ze 

strany migrantů je jazyková nevybavenost nebo limitovaná znalost českého jazyka. 

Neznalost jazyka brání migrantům v informovanosti, v přístupnosti institucí a celkově 

v překonání jiných bariér v integraci. Jazykovou vybavenost a motivaci naučit se jazyk 

může ovlivňovat nejenom osobní nastavení migranta, ale také očekávaná délka pobytu 

v hostitelské zemi. Pokud se migrant domnívá, že bude v hostující zemi pobývat pouze 

krátkodobě, může nevnímat za důležité se dobře naučit jazyk hostitelské země (Leon-

tiyeva a kol., 2018). Dle údajů Koncepce integrace cizinců další důležitou bariérou 

integrace z pohledu samotných migrantů jsou kulturní odlišnosti (Aktualizovaná Kon-

cepce integrace, 2016). Podstatou překonání kulturních rozdílů je především dobrá in-

formovanost migrantů, což je jedním z klíčových předpokladů kulturní integrace 

(Rákoczyová a Trbola, 2009). Překonání kulturních a jazykových překážek vede k 

významnému zlepšení kvality života migranta. „Osvojením společného jazyka a poz-

náním kulturních aspektů každodenního života se posiluje sociální soudržnost, zvyšuje 

se potenciál pro uplatnění na trhu práce či pro dosažení uspokojivých školních 

výsledků a rovné příležitosti“ (Čech Valentová ed., 2018). 

Tyto bariéry způsobují obtíže nejen migrantům, ale i pracovníkům státních a 

neziskových organizací spolupracovat s migranty. Právě pozice interkulturního 
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pracovníka je institucí, která by měla napomoci dosáhnout pokroku či změny v 

některých z těchto obtížných situací. 

 

2.2. Neziskové organizace působící v oblasti integrace cizinců 

V Praze působí celá řada neziskových organizací, které jsou zaměřené na inte-

graci migrantů (dále jen neziskové organizace), některé z nich mají dlouholetou 

zkušenost s touto problematikou a poskytováním náročnějších služeb pro danou cí-

lovou skupinu. Z hlediska náplně jejich činnosti můžeme říct, že jsou si hodně 

podobné: jsou servisní, nabízejí duplicitní služby, hlásí se k obdobným cílům – pomoc 

migrantům, a jsou financovány především ze státních zdrojů a fondů EU (Pračke, 

2018:12). 

Typickou službou, kterou téměř všechny neziskové organizace nabízejí, je 

především poradenství pro migranty. Např. na svých webových stránkách nezisková 

organizace InBáze poradenství prezentuje následovně: 

„Našim cílem je poskytování bezplatné podpory migrantům bez rozdílu pobyto-

vého oprávnění či původu, žijících na území hl. m. Prahy, při řešení různých životních 

situací. Na základě předchozího objednání nabízíme sociální, právní a psychosociální 

poradenství zajištěné kvalifikovanými odborníky z praxe.“ (InBáze). Na webových 

stránkách Integračního centra Praha najdeme následující informaci o poradenství: 

„Odborníci na poradenství pomáhají při řešení různých situací v životě, se kterými si 

nevíte rady nebo si jen potřebujete ověřit, že postupujete správně“(Integrační centrum 

Praha). 

Mimo poradenství neziskové organizace nabízejí kurzy češtiny, zajišťují 

doprovod na úřady, tlumočení, komunitní aktivity, vzdělávací činnosti, školení, 

některé z nich nabízejí doučování i volnočasové aktivity pro děti, které napomáhají 

odbourání jazykové bariéry a podporují děti v trávení jejich volného času s českými 

vrstevníky apod. Na seznamu služeb většiny organizací najdeme nabídku i pro zá-

stupce majority, např. akreditovaná školení nebo školení na míru dle potřeb pracov-

níků úřadů, informační podpora zaměstnavatelů migrantů, pomoc obcím v řešení 

obyvatel – cizinců a jejich začlenění do života obce (Čech Valentová ed., 2018). 
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O neziskových organizacích působících v Praze se dá říci, že se jedná o zavedené 

etablované organizace s dlouhodobou tradicí. U zrodu většiny těchto organizací stály 

charitativní iniciativy aktivních občanů, kteří dobrovolně a bez speciální profesní 

přípravy pomáhali migrantům. Vlivem obecného trendu z rozvoje expertní kultury a 

převládajícího přesvědčení, že určitý problém může být řešen jen tím, kdo má 

specifické, formalizované vědění postupně i v dobrovolných a charitativních organi-

zacích začaly postupně vznikat pracovní pozice, jejichž vykonávání je podmíněno 

speciálním vzděláním a určitou praxí a zkušenostmi (Šťovíčková Jantulová, 2005). 

V současnosti v neziskových organizacích působí řada profesionálů, kteří 

zajišťují chod organizace (manager, účetní apod.), tak i v přímé práci s klienty 

(právníci, terénní pracovníci, tlumočníci apod.). Jednou z profesí, která teprve 

prochází procesem etablování ve sféře neziskových organizací, je interkulturní práce. 

Pracovní činnosti interkulturních pracovníků jsou ve všech organizacích velmi 

podobné. Dle popisu činností interkulturních pracovníků v publikaci Konsorcia 

nevládních organizací pracujících s migranty vyplývá, že „…základem služby IKP je 

především tlumočení a asistence na úřadech a dalších veřejných institucích 

(např. školách, nemocnicích atd.). Interkulturní pracovník se zároveň soustředí na od-

straňování různých bariér, které by mohly migrantovi znesnadňovat zapojení do zdejší 

společnosti a úspěšné fungování v ní. V případě, že je zároveň pracovníkem v so-

ciálních službách, poskytuje základní sociální poradenství v českém a dalším jazyce 

(např. o pobytových oprávněních, podnikání, zaměstnání, vzdělání, zdravotnictví atd.) 

a rovněž tak pomáhá zorientovat se v novém prostředí (např. seznamuje s právy a 

povinnosti migrantů v ČR, předává kontakty na NNO pracující s migranty atd.). Inter-

kulturní pracovník je nestranný a má za cíl zajistit porozumění všech jednajících 

stran“ (Čech Valentová ed., 2018:59). 

Dle seznamu interkulturních pracovníků na integračním portálu hl. m. Praha v 

současnosti v Praze služby interkulturních pracovníků nabízejí následující čtyři nezis-

kové organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., Poradna pro integraci, z. ú., 

InBáze, z. s., Integrační centrum Praha, o.p.s. Interkulturní pracovníci pracující na 

území Prahy poskytují své služby v 11 různých jazykových mutacích: angličtina, 

arabština, čínština, gruzínština, italština, mongolština, portugalština, španělština, 

ruština, ukrajinština, vietnamština (Integrační portál hl. m. Prahy). 
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2.2.1. Integrační centrum Praha, o. p. s. (ICP) 
 

Jednou z organizací, která zřizuje pozici interkulturního pracovníka, a zároveň 

je organizací ve které pracují informátorky výzkumu je Integrační centrum Praha, o. 

p. s. (dále jen ICP). Je součástí komplexní sítě Center na podporu integrace cizinců, 

která byla od roku 2009 postupně zřízena ve všech krajích republiky, v návaznosti na 

strategický dokument integrační politiky Koncepce integrace cizinců. Centrum v Praze 

bylo založen na popud Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), čímž se 

odlišuje od ostatních neziskových organizací zaměřujících se na práci s migranty a 

působících na území Prahy, u jejichž zrodu stála občanská společnost. 

Fakt, že projekty integračních center jsou součástí naplnění národní koncepce 

integrace migrantů, určuje zdroj financování organizace, a také cílovou skupinu or-

ganizace. Dle výročních zpráv centra v letech 2009–2020 byl provoz financován z 

fondů EU a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. Od 1. července 2020 je 

provoz Center plně hrazen ze státního rozpočtu na základě novely zákona 326/1999 

Sb., zákona o pobytu cizinců. Co se týče cílové skupiny organizace, jsou to především 

migranti s dlouhodobým legálním statusem pobytu, nebo také držitelé mezinárodní 

ochrany. Oproti ostatním neziskovým organizacím (např. InBáze) má ICP méně širo-

kou cílovou skupinu, neposkytuje služby žadatelům mezinárodní ochrany a občanům 

EU. 

„Služby  ICP jsou zaměřeny jak na migranty, tak i na odbornou a laickou 

veřejnost. Patří mezi ně terénní práce, informační služby, právní a sociální pora-

denství, kurzy českého jazyka, vzdělávací semináře, služby interkulturních pracovníků 

pořádání integračních akcí, workshopy na mateřských školách a koordinace re-

gionální poradní platformy pro oblast integrace cizinců“ (Výroční zpráva za období 

2018–2019:7). 

V přímém kontaktu s klienty v rámci ICP působí následující profese: 

Sociální pracovník – poskytuje odborné sociální poradenství, kde pomáhá v 

orientaci migrantů v sociálním systému ČR, během konzultačních hodin pomáhá s 

hledáním školských zařízení, lékaře, bydlení, práce. Řeší otázky spojené s uznáváním 

zahraničního vzdělání (nostrifikace), poskytuje informace ohledně manželství, na-

rození, úmrtí ohledně důchodů a sociálních dávek. Doprovází na úřady a pomáhá v 

komunikaci s nimi. 
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Právník – poskytuje právní poradenství, kde se nejčastěji řeší otázky týkající se 

pobytu (změna účelu, žádost o pobyt, případně odvolání apod.).  

Terénní pracovník – identifikuje potenciální klienty a informuje je o službách 

ICP a dalších neziskových organizací v terénu (např. pracoviště, ubytovací zařízení 

nebo instituce) na území celé Prahy (Výroční zpráva za období 2018–2019). 

Interkulturní pracovník – poskytuje asistenční služby (např. tlumočení během 

poradenství v ICP, doprovody do institucí apod.) a pracuje s jednotlivými komunitami. 

Kromě toho vedou interkulturní setkání – pravidelné skupinové aktivity se zaměřující 

na osamostatnění klientů (Výroční zpráva 2018–2019). Jedná se o nácvik reálných 

situací, se kterými se migranti v každodenním životě potkávají. Důraz je kladen na 

posílení komunikačních dovedností a vysvětlení reálií každodenního života v českém 

prostředí, tak aby byli schopni samostatně zvládnout základní úkony na úřadech, 

u doktora, na poště apod. „Též poskytují podporu aktivním migrantům v jejich zapojení 

do veřejného života, zejm. jim předávají informace o tom, jak se zapojit do činnosti 

centra a dalších NNO jako dobrovolníci (např. v rámci interkulturních setkání, 

komunitních akcí či v roli lektorů jazykových klubů pro zájemce z řad veřejnosti); dále 

o možnosti realizace vlastních nápadů prostřednictvím menší finanční podpory přímo 

od ICP či získáním grantu od Magistrátu hl. m. Prahy; (Čech Valentová ed., 2019:61). 

ICP je v současné době největším poskytovatelem interkulturní práce, přičemž 

tyto služby nabízí pro šest různých jazykových komunit. ICP pojímá interkulturní 

práce jako velmi komplexní službu, která nejen poskytuje asistence, ale je úzce propo-

jena s dalšími službami ICP (např. kurzy češtiny, kurzy sociokulturní orientace či 

různé integrační akce apod.) (Čech Valentová ed., 2019). 

 

2.3. Začátky vzniku profese interkulturní pracovník v ČR 

Kořeny interkulturní práce v České republice můžeme spatřit v integrační 

politice v 90. letech, která byla zaměřená na národnostní menšiny. Jednalo se 

především o práci s romskou menšinou, která již tehdy vyžadovala řešení interkulturní 

problematiky (Dohnalová, 2015). 

Začátky vzniku profese interkulturní práce můžeme spojit s nárůstem počtu mi-

grantů z odlišného sociokulturního prostředí v ČR, kdy interkulturní problematika se 
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stala aktuálním tématem i na úrovni běžného poskytování služeb v soukromé a nezis-

kové sféře. Odborníci přicházející do styku s migranty (tlumočníci, sociální pracov-

níci, zaměstnanci školských zařízení apod.) se dostávali do nevyjasněných rolí inter-

kulturních zprostředkovatelů. Jako reakce na potřebu se objevuje trend zaměstnávání 

samotných migrantů do neziskových organizací, aby odbourávali jazykové a sociokul-

turní bariéry mezi majoritou a migranty. Tito pracovníci nesli různorodé názvy 

(komunitní tlumočník, sociokulturní mediátor, interkulturní asistent, interkulturní 

pracovník, integrační pracovník apod.) až do realizace prvního projektu pro přípravu 

interkulturních pracovníků v letech 2012–2014 (Palaščáková ed., 2014). 

První organizace, která realizovala projekt pro přípravu interkulturních pracov-

níků byla organizace Sea-l (původně Klub Hanoi). Sea-l je organizace zaměřující se 

na práci s vietnamskou komunitou proto připravovala a realizovala vzdělávací moduly 

pro interkulturní pracovníky, které by měli pracovat s vietnamsky mluvícími migranty. 

Mimo jiné tato organizace byla první, která podnítila diskuzi o možnosti sjednocení 

této profese, o současné situaci se vzděláváním a zaměstnáním interkulturních pracov-

níků (Palaščáková ed., 2014). 

Prvních značných pokroků v etablování profese dosáhl projekt neziskové organ-

izace InBáze, realizovaný v letech 2012–2014 pod názvem „Formování profese soci-

okulturní mediátor – inspirace portugalským modelem.“ Hlavním cílem projektu bylo 

sjednocení zkušeností s profese interkulturní pracovník v neziskové sféře, profesion-

alizace a systémové ukotvení těchto zkušenosti pod jednu službu s jednotným názvem 

(Palaščáková ed., 2014). 

Snaha profesionalizovat profesi interkulturního pracovníka je zaprvé reakcí „na 

potřebu odborníků, migrantů a veřejných institucí zajistit profesionální služby v rámci 

pomáhajících profesí a v rámci služeb veřejných institucí, které napomohou odbou-

rávat jazykové a sociokulturní bariéry mezi majoritou a migranty a přispějí k efektivní 

komunikaci v interkulturním prostředí…“ (Palaščáková ed., 2014:45). Za druhé reakce 

na působení neprofesionálních zprostředkovatelů, ve snaze omezit jejich vy-

kořisťovatelskou praxi, kteří zneužívají neinformovanosti migrantů a dostávají své 

klienty do závislosti na jejich službách. „Zatímco zprostředkovateli toto klientovo zá-

vislé postavení vyhovuje, jelikož je pro něj migrant zdrojem zisku, interkulturní 

pracovník se za všech okolností snaží podporovat samostatnost klienta a jeho schop-

nost v budoucnosti vyřizovat své záležitosti sám“ (Čech Valentová ed., 2018:58). 



19 

V souvislosti s Institucionální teorií migrace můžeme říci, že interkulturní pracovník 

patří k druhému typů institucionálních subjektů – neziskové instituci, a měl by napo-

moci migrantům v úspěšné adaptaci v cílové země. 

V rámci téhož projektu proběhl „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 

službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům“. Kurz byl určen pro šest 

jazykových specializací – angličtina, arabština, čínština, mongolština, ruština, vi-

etnamština a účastnilo se jej 29 zájemců, jednalo se o lidi s migrační zkušeností. Také 

byly vydány slovníky interkulturní práce ve stejných šesti jazykových mutacích, k 

nimž byla ještě přidána španělština. V rámci projektu byla vydána i publikace Formo-

vání profese interkulturní pracovník(ce). Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání 

v ČR, (Palaščáková ed., 2014), která definují interkulturního pracovníka následujícím 

způsobem: 

Pracovní činnost interkulturního pracovníka probíhá pod dohledem experta 

pomáhající profese, hlavní náplň práce spočívá v následujících bodech: vykonávání 

interkulturní práce při řešení sociálních problémů migrantů; tlumočení jednání mezi 

migranty, veřejnými institucemi a nevládními organizacemi; poskytování základního 

sociálního a právního poradenství s ohledem na specifika legislativního rámce pobytu 

cizinců; monitoring potřeb a problémů migrantů a komunity v dané lokalitě; podpo-

rování přátelského soužití majority a migrantů s pomocí napomáhání odbourávaní 

předsudků, negativních stereotypů a překonávání jazykové a sociokulturní bariéry; ad-

ministrativa apod. (Palaščáková ed., 2014). 

Co se týče role interkulturního pracovníka, nejčastěji se nachází v roli 

zprostředkovatele komunikace a pomocníka v překonání sociokulturních a jazykových 

bariér, mezi migranty a majoritou; poradce pro veřejné instituce a migranty v oblasti 

kulturní odlišnosti; propagátora dostupnosti veřejných i soukromých služeb; průvodce 

migranta během procesu integrace a zapojení do účasti na společenském a komunitním 

životě (Palaščáková ed., 2014). 

Během projektu byla profese zapsaná do Národní soustavy povolání (NSP), a 

také do Národní soustavy kvalifikaci (NSK), kde můžeme najít seznam kompetencí a 

hodnoticích kritérií interkulturního pracovníka: „Zprostředkovávání účinné komu-

nikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a dalšími subjekty; Poskyto-

vání základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu migrantů v českém 
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a dalším jazyce; Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kon-

textu migrační reality ve světě a integrační politiky v ČR a EU; Prevence a řešení 

konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora přátelského soužití; Síťování a 

spolupráce s dalšími odborníky v oblasti integrace a participace migrantů ve 

společnosti; Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce“ (Národní soustava 

povolání, 2017). 

Úspěšné výstupy projektu vedly k založení nevládní organizace, která by 

zastřešovala a podporovala rozvoj profese a samotné interkulturní pracovníky – Aso-

ciace pro interkulturní práci. Od roku 2017 Asociace pro interkulturní práci 

pozastavila svou činnost, ale i nadále existuje oficiální webová stránka organizace, 

která obsahuje bohaté informace týkající se informací o interkulturní práce, jejím 

vývoji a ideovém nastavení (Dohnalová, 2020). 

V současnosti Interkulturní práce nachází oporu i v rámci strategických doku-

mentů integrační politiky na státní úrovni – Koncepce integrace cizinců, na lokální 

úrovni – Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, 2018. Ve svém článku 

„Rozvoj interkulturní práce v ČR – východiska a výzvy formování nové profese pod-

porující zapojování migrantů do pomáhajících profesí“ realizátorka prvních projektů 

rozvíjejících interkulturní práci, ale upozorňuje na křehkost ukotvení interkulturní 

práce a potřebu rozvíjet tuto profesi zejména v oblasti ideového diskurzu (Dohnalová, 

2020). 

3. Empirická část  
 

Empirická část se skládá z popisu metodologii výzkumu, představení kon-

cepčního rámce interkulturní práce, a analýzy rozhovorů, jenž byly provedené s inter-

kulturními pracovníky neziskové organizace Integrační centrum Praha, o.p.s. Výzkum 

nabízí porovnání reflexe profese ze strany samotných interkulturních pracovníků a 

koncepčního rámce z let 2014 - 2016. 
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3.1. Metodologie 

 
3.1.1. Výzkumný problém a otázky 

„V současnosti je interkulturní práce dynamický, variabilní/nejednotný profesní 

koncept v oblasti pomáhajících profesí zaměřený na interkulturní zprostředkování a 

podporu integrace migrantů“ (Dohnalová, 2020). 

Ve své práci se věnuji profesi interkulturního pracovníka. Zajímá mě, jak je 

vyjednávána profese interkulturního pracovníka. V kontextu této výzkumné otázky 

mne bude zajímat reflexe pracovní pozice lidí, kteří jsou zaměstnaní na pozici inter-

kulturního pracovníka. Na základě jejich výpovědí zjistím, jaké jsou jejich představy 

o povaze profese. V rámci analýzy pak budu sledovat nejen rovinu, na níž se informát-

ory setkávají, ale také budu zvažovat různé modely v přístupu k profesi.Další oblastí, 

která mne zajímá, je dynamika profese interkulturního pracovníka. Ptám se, v jakých 

ohledech na základě reflexe konkrétních interkulturních pracovníků došlo k te-

oretickému a metodickému posunu v rámci definice náplně a poslání práce interkul-

turního pracovníka. 

Odpověď na výzkumnou otázku a dílčí cíle budu zkoumat na základě analýzy 

dat vytvořených technikou polostrukturovaných rozhovorů. Dalším zdrojem dat budou 

písemné dokumenty, které z hlediska legislativního procesu, administrativy a interních 

metodik definují povahu profese interkulturního pracovníka. 

3.1.2. Výzkumná strategie 

Pro svou práci jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu, to je typ výzkumu, 

který se snaží odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem (Strauss, Corbinova, 

1999). Pro mou práci je podstatné porozumět subjektivnímu pohledu, motivaci, 

vnímaní informátorů v rámci tématu. Vzhledem k tomu, že jsem se dotazovala pouze 

malého počtu informátorů (6) v rámci jedné organizace, nebude zde představen 

celkový obraz pozice interkulturního pracovníka, ale způsob, jakým samotní oslovení 

aktéři rozumí své zkušenosti v roli interkulturního pracovníka v jedné konkrétní or-

ganizaci. 

K získání potřebných dat jsem zvolila formu dotazování polostrukturovaným 

rozhovorem. Značnou výhodou polostrukturovaného rozhovoru, jak zmiňuje Hendl 

(2005 : 164) je, že „…se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou 
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pružností celého procesu získávání informací“. Tato technika zajišťuje jistou flexi-

bilitu a napomohla mi nejen otevřít všechna podstatná témata pro výzkum, ale 

umožnila doptávat se na témata, která byla objevena v průběhu rozhovoru, čímž se 

prohloubila odpověď informátora. Polostrukturovaný rozhovor umožnil co nejvýhod-

něji využít čas interview, což bylo důležité vzhledem k omezené časové kapacitě in-

formátorů. Snažila jsem se dle možností poskytnout prostor pro informátory, aby 

mohli dodat cokoliv, co považují za důležité, což by mělo napomoci k prohloubení 

jejich sdělení a prosazení vlastní zkušenosti. 

3.1.3. Výběr vzorku 

Moje nálezy a interpretace se opírají o výpovědi šesti interkulturních pracov-

níků, kteří jsou zaměstnanci Integračního centra Praha o.p.s., které spadá do kom-

plexní sítě v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve 

vztahu k cílové skupině migrantů. Zaměření na jednu organizaci bylo voleno záměrně, 

protože při analýze umožnilo větší míru zobecnění na úrovni dat (nikoliv na úrovni 

populace). Mohla jsem abstrahovat od vlivů, které by do profese mohla přinášet 

odlišná  povaha řízení a delegace pravomocí. Sledovaná organizace byla vybrána s 

ohledem na to, že pozice interkulturního pracovníka byla zřízena velmi záhy po 

ustanovení profese. Dalším důležitým důvodem je i relativně velký počet pracovníků, 

kteří ve sledované pozici pracují. V současné době tedy k prvnímu pololetí roku 2020) 

tým interkulturních pracovníků v organizace tvoří 12 lidí, Integrační centrum Praha 

tedy zůstává největším poskytovatelem interkulturní práce (Čech Valentová, 2018). 

Popis ICP viz. kapitola Integrační centrum Praha o.p.s. (ICP). 

K výběru informátorů jsem využívala techniku účelového výběru, při které prin-

cip výběru není náhodný, ale umožňuje vybrat informátory s ohledem na účel studie, 

pro hlubší studium zvolené problematiky (Hendl, 2005:154). Jako jedno z kritérií jsem 

brala v úvahu různě dlouhou zkušenost s prací na pozici interkulturního pracovníka, 

podmínkou však bylo úspěšné ukončení zkušební doby, tedy práce na dané pozici delší 

než tři měsíce. Kritériem pro výběr byla i ochota spolupracovat. Ve své práci jsem 

nebrala v úvahu jako kritérium genderu, z týmu dvanácti interkulturních pracovníků 

jsou pouze dva muži, a kritérium vyrovnaného zastoupení mužů a žen by výrazně 

omezilo možnosti pro získání informátorů. Účelový vzorek byl získán zprostředko-

váním, přes vedoucí interkulturních pracovníků, s ohledem na časové možnosti inter-

kulturních pracovníků. 
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S ohledem na udržení anonymity představím základní charakteristiky informa-

torů přehledově. Celkový počet dotazovaných byl šest žen, informátorky byly ve věku 

od 28 do 31 let, se zkušeností v práci jako interkulturní pracovník od 4 měsíců do 4 

let. Většina informátorek jsou držitelky občanství EU, zbývající mají povolení k trva-

lému pobytu. Většina z nich má cizinecký původ. Téměř všechny mají migrační 

zkušenost, znalosti více než dvou jazyků, a vysokoškolské humanitní vzdělání (ex-

pertky na dané kultury ze specializovaných vědních oborů, média, sociální práce). 

Pracovní zkušenosti před výkonem interkulturní práce jsou různorodé: neziskový 

sektor v obdobné pozici, školská zařízení, poradenská a konzultační činnost v sociální 

sféře. Ve vztahu ke trhu práce je možné klasifikovat informátorky jako vysoce kvalif-

ikované pracovníky, které se mohou uplatnit v rámci primárního sektoru trhu práce1. 

Většina informátorek se pohybuje převážně v kosmopolitní společnosti, s výjimkou 

jedné, která udržuje kontakt se svou komunitou.  

 

3.1.4. Způsob tvorby dat 

Veškeré rozhovory probíhaly a byly nahrávány online přes aplikaci zoom. 

Nejdřív jsem oslovila koordinátorku interkulturních pracovníků, a posléze jsem kon-

taktovala interkulturní pracovníky přímo telefonicky či přes sociální sítě. Během kon-

taktu jsem předběžně stručně vysvětlila účel výzkumu a požádala je o účast. Zároveň 

proběhla domluva na termínu a předpokládané délce rozhovoru. Před začátkem rozh-

ovoru jsem informovala informátorky, že mohou odmítnout odpovědět. Pote jsem se 

začala ptát na otázky ze čtyř tematických oblastí, které jsem připravila předem (viz 

příloha č. 1). V průběhu rozhovorů jsem se mohla doptávat na témata, která byla ob-

jevena v průběhu rozhovoru ve snaze prohloubit odpověď informátorek. Snažila jsem 

se vnímat nejenom to, jakým směrem se okruh odpovědí informátorek ubíral, ale i to, 

jestli dostávají dostatečný prostor pro sdělení svých zkušeností. 

Z rozhovorů vzniklo šest nahrávek, které byly posléze přepsány do textové 

podoby. Pět informátorek hovořilo česky, jeden rozhovor probíhal ve slovenštině.  V 

                                                 
1  Dle mé osobní zkušeností s interkulturní práce není tato situace běžná ve všech projektech a neziskových organizacích 

zaměstnávajících interkulturní pracovníky. Např. při příjetí studentů na první kurz pro interkulturní pracovníky se upřednostňo-

vávali migranty, které měli menší šance uplatnit se na trhu práce. 
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rámci zachování anonymity informátorek jsem zvolila v přepisech rozhovorů čísla mí-

sto jmen informátorek. Také jsem řešila dilema anonymity, abych mohla ochránit 

osobní údaje informátorek, ale zároveň zachovat hlavní jádro sdělení z rozhovorů. 

Proto doslovné přepisy budou k dispozici pouze vedoucí práce a oponentovi, a dále 

budou součástí archivu autorky v tištěné i elektronické podobě. Tato dokumentace je 

ve vlastnictví autorky práce a lze ji zpřístupnit na vyžádání. 

3.1.5. Etická dimenze výzkumu 

Během celého výzkumu, včetně rozhovorů, jsem se snažila zvažovat veškeré 

etické dimenze výzkumu a postupovat podle etických zásad. Vždy před začátkem 

výzkumu jsem informovala informátorky o okolnostech a účelu vzniku výzkumu, o 

přibližné délce rozhovoru, formě zveřejnění dat a osobních údajů. Informátorky byly 

požádány o souhlas s nahráváním a dalším zpracováním informací, které provedeným 

rozhovorem získám. Obeznámila jsem informátorky i s tím, že se mohou vyhnout 

otázkám, na které by nechtěli odpovídat, nebo dokonce zrušit svou účast ve výzkumu. 

Ujistila jsem dotazované, že jejich anonymita zůstane zachována, a k rozeznání osob 

poskytujících rozhovory budou použity pseudonymy. Před začátkem každého rozho-

voru proběhlo uzavření ústního informovaného souhlasu, a zároveň nabídnuta 

možnost seznámit se s výsledky výzkumu. Výzkum byl proveden s předchozím 

souhlasem středního managementu organizace, kde jsou informátorky zaměstnány. 

Svolení k výzkumu jsem tedy požádala vedoucí interkulturních pracovníků v ICP. 

3.1.6. Analýza dat 

Zpracování informací, které jsem získala provedenými rozhovory, bylo ana-

lyzováno metodou otevřeného kódování. „Proces rozebírání, prozkoumávání, po-

rovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů“ (Strauss, Corbinová, 1999:42). 

Nejdříve byly rozhovory doslovně přepsány do textové podoby, včetně nespisovných 

výrazů, gramatických chyb apod. Při přepisování byla sdělení upravena pouze tak, aby 

byla dostatečně srozumitelná. Důraz byl kladen na zachování sdělení. Celkem jsem 

analyzovala šest rozhovorů s průměrnou délkou 45 minut, průměrná délka jednoho 

přepisu činila 20 NS. 

Poté, co přepisy byly hotové, následovala fáze segmentace a kódování jevu. 

Když jsem poprvé pečlivě procházela texty přepsaných rozhovorů, hledala jsem 

sousloví, věty a úryvky, které jsou relevantní pro téma výzkumu, a ty jsem označovala 

komentářem. Potíže spočívaly v pojmenování kódu, aby dobře vystihovaly význam 
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jednotek, a nebyly příliš obecné, ani příliš konkrétní. Pro některé kódy jsem vytvořila 

definice, které vysvětlovaly, jaká témata přesně v sobě zahrnují. Během třetího 

přečtení dat jsem hledala podobné a opakující se kódy, a snažila se je seskupit do te-

matických kategorií. Celkem jsem vytvořila čtyři kategorie, které mezi sebou úzce 

souvisejí a prolínají se: spolupráce s klienty, kompetence a hodnotové preference, 

zapojení do kolektivu (širšího – vnímaní sebe součástí týmu celé organizace, užšího – 

týmu interkulturních pracovníků), vnímaní povahy profese. Jedná se o kategorie, které 

by mi měly napomoci odpovědět stanovenou výzkumnou otázku. 

V časti práce Analýza rozhovorů prokládám text citací výpovědí informátorů, 

abych doložila své interpretace. Citace budu označovat kurzivou a používat pseudon-

ymy vzhledem k anonymizaci dat. Text, který jsem používala u jedné z informátorek, 

jsem upravovala (editovala) více, ale jen do té míry, aby byl text sdělení srozumitelný.  

3.1.6. Situovanost ve výzkumu 

Snažila jsem se vnímat faktory, které mohou vést ke zkreslení výzkumu. 

Výzkum byl ovlivněn mojí vlastní zkušeností s prací v neziskové sféře. Tři roky jsem 

pracovala v neziskové organizace InBáze na pozici kontaktní pracovnice. Náplň 

činnosti pozice implicitně nesla charakteristiky interkulturní práce v některých jejích 

aspektech: zodpovědnost za první kontakt s migranty přicházejícími do komunitního 

centra a jejich informování, tlumočení, poradenství. Po účasti v kurzu v letech 2012–

2014 pod názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portu-

galským modelem“ pro přípravu interkulturních pracovníků, jsem více než rok praco-

vala přímo v pozici interkulturního pracovníka, a poté čtyři roky v pozici koordi-

nátorky interkulturních pracovníků v organizaci, v níž pracují moji informátorky – In-

tegrační centrum Praha. Některé z mých informátorek jsou moje bývalé podřízené. 

To, že jsem bývala zaměstnankyněmi centra a mám osobní pracovní zkušenost 

s interkulturní prací, bylo na jednu stranu výhodou. Díky tomu jsem měla už určité 

informace o tom, jak profese funguje. Usnadnilo mi to i výběr organizace a vstup do 

terénu na úrovni vyjednávání povolení u středního managementu organizace. V ne-

poslední řadě jsem ze znalosti prostředí těžila i při oslovování pracovníků. Využila 

jsem našich předchozích vazeb, resp. navázala jsem na naši předchozí důvěru. S 

pracovníky centra jsme zůstali v přátelském kontaktu, proto se mně informátorky 

snažily být maximálně nápomocné, i přes vysokou vytíženost si našly na mě čas v 

poměrně krátkém časovém horizontu. Měla jsem možnost se i doptávat, informátorky 
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byly ochotné zodpovědět otázky e-mailem i v průběhu analýzy. Na začátku rozhovorů 

nebyl problém prolomit případné psychické bariéry a zajistit souhlas se záznamem. 

Na druhou stranu znalost prostředí měla i negativní dopad. Do rozhovorů jsem 

vstupovala zatížena svoji osobní zkušeností. Snažila jsem se svoji pozici ve výzkumu 

reflektovat. Při účasti ve výzkumu se někteří informátorky ocitly v poměrně nezvyklé 

situaci s ohledem na to, že nějakou dobu se naše vztahy nacházely v rovině nadřízený 

– podřízený, právě tato skutečnost může být zdrojem zkreslení jejich odpovědí. Jednak 

jsem informátorky prosila o co možná největší podrobnosti v popisech pravidel 

profese a událostí, které se s ní pojí, jako by to vyprávěly člověku, který o věci nic 

neví. Průběžně jsem si při rozhovoru a analýze dat kladla otázku, zda citlivost na 

nějaké aspekty nevyplývá z mých postojů, zda nepodsouvám informátorkám  svoje 

porozumění a tím je „zbavuji“ hlasu. 

 

3.2. Interkulturní pracovník dle definice odborných publikací 
 

Stěžejní dokumenty pro ukotvení interkulturní práce najdeme především na 

stránkách Asociace pro interkulturní práci, jež sice pozastavila svou činnost v roce 

2017, ale její webové stránky jsou stále aktivní a aktualizované, nabízejí informací o 

vývoji a doporučení pro rozvoj interkulturní práce. Shrnutí hlavní koncepce a ideové 

definice profese najdeme v publikacích z roku 2014 – 2016: «Metodická doporučení 

pro rozvoj interkulturní práce v ČR», a «Formování profese interkulturního 

pracovníka/nice» Palaščáková, D. (ed.) (Asociace, 2020). V těchto dokumentech se 

můžeme setkat s definováním interkulturní práce následujícím způsobem: 

«Interkulturní práce vychází především ze sociální práce specializované na cí-

lovou skupinu migrantů, mediace, interkulturní komunikace, komunitního tlumočení a 

migračních studií. Interkulturní pracovník poskytuje asistenci včetně tlumočení při 

jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, 

napomáhá integraci migrantů do majoritní společnosti» (Palaščáková ed., 2014:74). 

3.2.1. Kdo je interkulturní pracovník? 

Interkulturní pracovník je zprostředkovatelem. Jeho náplní je na různých úrov-

ních života migranta mu pomoci tlumočit sociální realitu. Nejde jen o překlad na 

úrovni jazyka, ale o uvedení do života v cílové zemi. (Asociace 2020). V publikaci 
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Formování profese interkulturního pracovníka/nice. Zahraniční zkušenosti, praxe i 

vzdělávání v Palaščáková, D. (ed.) (2014) se uvádí, že interkulturní práci vykonávají 

nejčastěji samotní migranti nebo lidé z migrační zkušeností, ale není to striktní pod-

mínka. V publikaci se uvádí, že vlastní zkušenost s migrací může být výhodou pro 

vykonávání profese. Zkušenost s migrací může napomoci interkulturnímu pracovníku 

vyvarovat se chyb ve formě přehnaného soucitu nebo naopak nepochopení migranta, 

což by mohlo zabránit v poskytování odborné a nestranné pomoci. Interkulturní 

pracovník - migrant může snáze navázat důvěru s krajany, ale existuje hrozba narušení 

osobních hranic ze strany klienta. Protože je interkulturní pracovník s migrační 

zkušeností více svázán s krajany, může být dodržovat neutralitu pro něj složitější. 

Naopak protože příslušníci majority nejčastěji studují kulturu a jazyk v rámci oboru 

na vysokých školách, ovládají dobře techniku tlumočení, etické zásady tlumočníka 

apod. Pro ně neutralita může být lépe udržitelná (Palaščáková ed., 2014). 

3.2.2. Cíle interkulturní práce  

V publikaci Palaščáková, D. (ed.) «Formování profese interkulturního 

pracovníka/nice» pojednávající o konceptu interkulturní práce byly zařazeny mezi 

hlavní cíle interkulturní práce následující body: 

▪přispívání k prosazování práva na rovné zacházení, napomáháním v navázání dialogu 

mezi migranty a institucí (odstranění jazykové a kulturní bariery, pomoc při ori-

entaci v systému, apod.). 

▪řešení konfliktů interkulturního soužití, ve spolupráci s dalšími profesionály jako 

jsou police, školy, obecní úřad apod., v roli tlumočníka a interkulturního asistenta, 

který umí zprostředkovat dialog mezi lidmi pocházejících z různých kultur. 

▪odbourávání negativních jevů vycházejících ze stereotypů a předsudků. 

▪podílení se na procesu vývoje nových přístupů a norem institucí, které berou ohled 

na kulturní specifika migrantů (Palaščáková ed., 2014). 

V metodickém doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR v roce 2016 se 

přidává mezi hlavní cíle interkulturní práce další bod, který klade důraz na aktivní 

zapojení migrantů do občanského života a roli interkulturního pracovníka v tomto pro-

cesu, jenž by měl motivovat a posilovat odpovědnost migranta za rozvoj občanské 

společnosti (Doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR, 2016). 
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3.2.3. Specifika 

Interkulturní práce je svébytná profese, která má na jednu stranu hodně společného s 

ostatními pomáhajícími profesemi, ale na druhou má i svá specifika. Jedná z klíčových 

specifik interkulturního pracovníka je vybavenost interkulturními kompetencemi pro 

efektivní působení v interkulturním prostředí: 

• schopnost snižovat xenofobní nálady a negativní postoje ze strany migrantů či ma-

jority  

• správně identifikovat aktuální a praktické informace o životě v ČR a srozumitelně je 

předávat 

• podporovat klienta v samostatnosti a posilovat jeho sebedůvěru 

• znát několik kulturních prostředí a umět aplikovat znalosti s cílem nedopustit kon-

fliktní situaci kvůli jazykové bariéře  

• analyzovat situaci v terénu porovnávající výpovědi zúčastněných stran s reálným 

stavem věci 

• vnímat odlišné nuance obsažené v jazyce a obsahu sdělení, například upozorňovat na 

možné rozdílné chápání stejných pojmů. V případě nutnosti spolupracovat s kvalit-

ním tlumočníkem během jednání, aby nedocházelo k mísení rolí. 

• umět rozpoznávat důvody konfliktu, rozlišovat, jestli příčina nedorozumění opravdu 

spočívá v různosti kultur, nebo se za tím skrývají příčiny nesouvisející s odlišnou 

kulturou. 

• provést evaluace a výstupy intervence (Palaščáková ed., 2014). 

 

3.2.4. Přístupy 

V publikaci «Doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR» (2016) se ro-

zlišují čtyři hlavní přístupy. Toto rozdělení vyplývá z analýzy zkušeností s výkonem 

interkulturní práce v zahraničí a v ČR. Jedna se o formy výkonu interkulturní práce, 

které se mohou měnit s ohledem na cíle intervence a povahu organizace, ve které 

působí interkulturní pracovníky (Palaščáková ed., 2014):  
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«Poradenská interkulturní práce» zahrnující poskytování základního sociálního 

a právního poradenství, asistenci a tlumočení ve veřejných institucích. Vyžaduje neu-

trální a nestranný přístup k oběma stranám.  

«Radikální interkulturní práce», aktivistická forma, jejímž cílem je především 

změna systému. Tuto formu interkulturní práce lze uplatnit především v nezávislých, 

dobrovolných organizacích.  

«Participační komunitní interkulturní práce» je zacílená na podporu cizinců v 

rámci práce s komunitou na místní úrovni. Dle publikaci «Formování profese inter-

kulturního pracovníka/nice» (Palaščáková ed., 2014), v České republice komunitní 

práce není běžná v interkulturní práci, ale uplatňuje se v kontextu řešení sociálního 

vyloučení Romů. Řada publikací, která se zabývá danou problematikou, se doporučuje 

v Palaščákové ed., (2014) jako zdroj inspirace pro rozvoj participační komunitní inter-

kulturní práce.  

«Mediační interkulturní práce či interkulturní mediace» zahrnující řešení a 

předcházení konfliktu mezi majoritou a migranty. Do rámce preventivních aktivit, lze 

zahrnout ty, které «…vedou ke vzájemnému sbližování a poznávání rozdílných kultur, 

zdůrazňování pozitivních aspektů kulturní diverzity a obecné vytváření mírových hod-

not v podmínkách rovnosti» (Doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR, 

2016:10). 

3.2.5. Etické hodnoty a zásady interkulturní práce 

„Obecně lze říci, že za hlavní zdroj hodnotového základu interkulturní práce 

můžeme považovat Listinu základních práv a svobod“ (Doporučení pro rozvoj inter-

kulturní práce v ČR, 2016:6). Jako hlavní hodnoty interkulturní práce jsou na webu 

Asociace pro interkulturní práci uvedeny následující: 

«Lidská důstojnost (interkulturní pracovník přistupuje s úctou a porozuměním 

ke každému člověku bez ohledu na jeho situaci) 

Tolerance (interkulturní pracovník toleruje odlišné názory, víru, chování, je 

schopen též odolávat škodlivým důsledkům předsudečného jednání a dogmatičnosti) 

Solidarita (interkulturní pracovník podporuje společenskou soudržnost mezi 

majoritou a migranty) 



30 

Respekt (interkulturní pracovník uznává odlišnost a jedinečnost osobních, 

skupinových, spirituálních a náboženských hodnot každého člověka, pokud tyto nejsou 

v rozporu se základními lidskými právy) 

Spravedlnost a rovnost (interkulturní pracovník se snaží o zajištění důstojných 

životních podmínek pro všechny) 

Společenská soudržnost a důvěra (interkulturní pracovník si klade za cíl stavět 

a uchovávat mosty mezi kulturně odlišnými aktéry a vytvářet a udržovat podmínky pro 

porozumění, důvěru mezi majoritou a migranty, mezi institucemi a jednotlivci) 

Participace/spoluúčast a angažovanost (interkulturní pracovník má posilovat 

aktivitu lidí a motivovat je k odpovědné občanské angažovanosti) 

Naděje (interkulturní pracovník má víru v porozumění a mírumilovné soužití lidí 

různých kultur, dokáže pozitivně motivovat své klienty a okolí» (Etický kodex. Etické 

hodnoty interkulturní práce. Asociace pro interkulturní práce, 2020). 

Etické hodnoty interkulturní práce publikované na webu asociace jsou shodné s 

popisem etických hodnot v odborné publikaci «Formování profese interkulturního 

pracovníka/nice» (Palaščáková ed., 2014).  

Mezi hlavní zásady interkulturní práce z hlediska Asociace pro interkulturní 

práce patří následující: 

•  Individuální přístup ke klientovi (přistupuje individuálně a negeneralizuje) 

•  Kulturní způsobilost a flexibilita (vnímá a respektuje odlišnosti klienta) 

•  Důvěryhodnost (poskytuje garance kvality a důvěrnosti služeb) 

•  Odpovědnost, spolehlivost (při řešení problému klienta) 

•  Zplnomocňování a podpora samostatnosti (podporuje a věří v schopnosti 

klienta, nepřebírá odpovědnost za klienta a nevnucuje svá řešení) 

•  Stabilita (interkulturní pracovník vytrvá, když se nedaří, je odolný vůči stresu 

a xenofobnímu chování) 
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•  Odbornost a zvídavost (neustále se dále vzdělává, plní povinnosti a etický ko-

dex, je schopen sebereflexe) 

•  Partnerský přístup a týmovost (uznává, že klient je expert na řešení své situ-

ace) 

•  Nestrannost a neutralita (vůči majoritě i klientům) 

•  Vlídnost a lidskost (je empatický, projevuje pochopení pro klienta)  (Etický 

kodex. Zásady interkulturní práce. Asociace pro interkulturní práce, 2020) 

V metodickém doporučení z roku 2016 najdeme zmínku, o tom že hodnoty a 

zásady interkulturní práce jsou stále neuzavřená témata k diskuzí (Doporučení pro 

rozvoj interkulturní práce v ČR 2016). 

 
4. Analýza rozhovorů 

Klíčovou otázkou pro moji práci byla reflexe profese samotnými interkulturními 

pracovníky. Sledovala jsem čtyři dílčí podotázky: 1. co je náplní jejich profese, 2. jak 

vnímají vztah pracovník – klient, 3. jak vnímají tým, ve kterém pracují, 4. jak 

přemýšlejí o vlastních kompetencích, vlastním rozvoji a hodnotových preferencích ve 

vztahu k profese. Tyto podotázky také strukturují následující text. 

Moje nálezy a interpretace se opírají o výpovědi šesti interkulturních pracov-

níků, kteří jsou zaměstnanci Integračního centra Praha o.p.s., které spadá do kom-

plexní síti v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve 

vztahu k cílové skupině cizinců. Zde představím výsledky výzkumu. 

 

 

 

4.1. Zkušenost s profesí (co je náplní jejich profese) 

 

Proč se rozhodli stát IP 

Okolnosti a důvody volby profese mohou ovlivnit i pozdější její vnímaní. In-

formátorky si vybraly profesi interkulturního pracovníka z různých důvodů. Jedním z 

nich byla motivace využít nabytých kompetencí. Informátorky (č. 1 a č. 6) hovořily o 
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tom, že chtěly zúročit znalost jazyka a určité kultury, protože studovaly obor v rámci 

vysokoškolského vzdělání, který v sobě zahrnoval jazyk, literaturu, dějiny a kulturu 

daného regionu. 

R.1 … pre mňa to bola jedna z hlavných motivácií asi to aktívne používanie 

arabčiny a bolo do určitej miery pre mňa aj zaujímavé pracovať s tou arabskou 

komunitou, pretože som s nimi neraz prišla do kontaktu v rámci nejakého výskumu, čo 

sme robili na univerzite a bolo práve tak  zaujímavé sledovať integráciu z toho 

výskumného hľadiska a hovorila som si, že by bolo dobré skúšať to aj ako aktívnejšie 

nejako, nielen externe… 

Jedna informátorka se zmínila, že důvodem nástupu na pozici interkulturního 

pracovníka, kromě kompetencí, byl cíl zůstat v kontaktu s komunitou.  

R.2 … jak si to uvědomuji teď, takže mě lákalo na tomhle tom vlastně být v kon-

taktu s komunitou a uplatnit vlastně znalost jazyků a zároveň i znalosti, které jsem 

získala studiem sociální práce. To je to, co bylo hodně atraktivní… 

Jiné informátorky, i když projevovali zájem o práci s určitou jazykovou 

skupinou, byly především motivovaní uplatněním svých jazykových znalosti. 

Výzkumník: Ještě, zaměřuješ se na práci s anglicky mluvícími klienty, proč 

zrovna věnuješ se této skupině? 

R.3 Jo. Protože angličtina je jediný jazyk, který umím na jako vyšší komu-

nikativní úrovni, a no takže to je hlavní důvod. A taky mi přijde skvělý, že právě an-

glicky mluví spoustu lidí, takže se díky tomu dostanu k práci, jako s různejma kultu-

rama, což mi přijde skvělý. Že nejsem jenom v jednom rybníčku, jedné kultury… 

Dalším důvodem přijetí pozice interkulturního pracovníka byla možnost práce s 

lidmi. 

R.4 … já obecně tedy ráda pracují a komunikuji s lidmi, mě třeba vždycky 

zajímalo něco vysvětlit, s něčím pomoct tomu člověku, nějak ho zorientovat, nelákalo 

mě nějak jako tlumočit, protože ještě v tu dobu jsem měla češtinu hodně slabou… 

Dalším důvodem bylo pracovat s kulturní diverzitou, kterou informátorky chá-

paly jako sobě vlastní. Vyjadřovaly tak hodnoty, které zastávají. Některé informátorky 

k takovému rozhodnutí došly skrze vlastní zkušenost s životem v zahraničí. 
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R.3 … jsem se vrátila ze zahraničí, kde jsem vlastně žila dva roky tak různě po 

světě. A vlastně jsem měla i zkušenost s tím, jaký to je být cizinka v jiné zemi, a hledala 

jsem si v Čechách práci a prostě pořád jsem nějak jakoby nemohla najít to srdeční 

ono, co bych chtěla a pak přišlo ICP (zkratka interkulturní práce)… 

Dalším impulzem přijmout interkulturní práci bylo naplňování či propagování 

vize interkulturní společnosti. 

R.5 ... chtěla jsem je zapojit do takových aktivit, které dělají interkulturní a dělá 

je koordinátorka pro dobrovolníky, že ten člověk něco vypráví, že dělá nějakou 

přednášku, a to už je pro mě více součástí té interkulturní práce, to zapojení toho 

člověka a šíření různých informací pro cílovou skupinu nebo pro majoritu… 

Interkulturní práce láká lidi z různých důvodů. Na jednu stranu je to využití 

vlastních kompetencí a zkušeností, objevuje se také zájem o komunikaci s lidmi 

obecně nebo s vlastní komunitou. V neposlední řadě roli hrají i hodnoty podporující 

existence multikulturní či kulturně diverzifikované společnosti, což odkazuje k 

definici profese interkulturního pracovníka. Přičemž důležitým aspektem ve volbě této 

profese byla vlastní individuální preference, vlastní rozhodnutí, které mělo naplnit 

osobní realizaci v profesním životě.  

Činnost interkulturního pracovníka 

Všechny informátorky se shodly na tom, že základní činností interkulturního 

pracovníka v Integračním centru Praha je tlumočení odborného sociálního a právního 

poradenství a doprovázení na úřady a do jiných organizací. Nejčastěji se informátorky 

zmiňovaly o doprovázení/doprovodu do škol, školek, na úřad práce, do nemocnic. Dle 

konceptu Essera (2000), o kterém je pojednáno v první kapitole, taková činnost inter-

kulturního pracovníka spadá do dimenze strukturální integrace, protože asistence 

přispívají ke získání rovných práv a přístupu migrantů ke klíčovým institucím a 

službám v ČR.  

Dle sdělení informátorek se zdá, že doprovázení/doprovod a tlumočení poskytují 

v různém rozsahu, v závislosti na tom, do jaké míry má cílová skupina, se kterou 

pracují (arabsky, vietnamsky, anglicky, rusky, ukrajinsky mluvicí migranty.), potíže s 

jazykovou bariérou. 



34 

R.1 … mám pocit, že toho tlmočenia a poradenstva mám menej, než čo som 

pozerala, ako u dievčat, skôr by som povedala, že mám častejšie sprievody, než mali 

oni… 

Jednou z nejčastěji zmiňovaných činností bylo informování klientů, respektive 

poskytování ověřených informací, které by mohly pomoci migrantům zorientovat se v 

životě v České republice. 

R.4 … podstata práce je v informování. Informovat o povinnostech a prostě us-

nadnit nějakým způsobem ty první kroky, tu jakoby integraci, že jo. Vysvětlit nějak, 

dodat jakoby těm lidem relevantní informace… 

Informování klientů a vysvětlení místních reálií, zdá se, probíhá v různé formě. 

Většina informátorek se zmiňovala o tzv. interkulturním setkání. 

R.5 … což je takové setkání pro migranty, kdy oni přijdou a ve formě konver-

začního klubu si můžou povídat na nějaká témata ze života v České republice a ten 

interkulturní pracovník to vede, tak nejenom, že dává možnost člověku procvičit ten 

jazyk, tu češtinu, ale spíše taky se snaží vysvětlit kontext, jak se tady v Česku žije a 

zorientovat… 

Informátorka č. 2. se zmínila o informování klientů prostřednictvím tzv. soci-

okulturních workshopů. Dle sdělení informátorky jsou to informační přednášky (např. 

na téma žádosti o občanství) se zaměřením na praktickou stránku, které vedou samy 

interkulturní pracovnice v češtině nebo v cizím jazyce: 

R.2 … hrajeme roli člověka, který vlastně předá rovnou ty informace a nejenom 

z papíru ve smyslu takhle by to mělo fungovat, ale i s nějakým jako přesahem v praxi 

to je takhle, setkáte se s různými formami, nevím projevu, toho co je dané zákonem… 

jedna prostě z nejzásadnější věci prostě dát ty zbraně do ruky, aby migrant mohl je 

prakticky použít aplikovat a osamostatnit se hlavně potom do budoucna, prostě nebýt 

závislý na nás.  

Rovnou několik informátorek se zmínilo, že i doprovody nejčastěji probíhají s 

předchozí přípravou a informováním migranta. 

R.2 … musíme občas připravit toho člověka, než tam jdeme, dát právě ten inter-

kulturní nějaký jako kontext, události nebo doprovodu nebo práce s tou institucí, a 
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teprve potom tam jdeme a tlumočíme tam na místě… interkulturní přesah je v tom, že 

vlastně vysvětlujeme těm klientům, jak to funguje v země původu systém sociální, sys-

tém zdravotní, systém školství a podobně. A jak to funguje tady, v čem je, v čem je ten 

rozdíl. Jakoby čím se mohou setkat, co mají očekávat ve chvíli, kdy jdeme na konkrétně 

úřad, například anebo, jak potom se mají zachovat ve chvíli, kdy nevím, kdy se, kdy se 

bude úředník chovat, tak či onak, aby prostě jakoby ten klient byl připravený na to, co 

ho tam čeká, aby šel s nějakou vnitřní jistotou spíš tak, no.  

Snaha ze strany interkulturního pracovníka informovat migranta o místních 

reáliích, pomoc se mu zorientovat ve společnosti, zdokonalit svou češtinu, podpořit 

jeho sebejistotu a osamostatnit (například ve formě konverzačních klubů, workshopů, 

nebo přípravou před doprovodem), by mohla přispět ke získávání migrantem nových 

kompetencí a nových znalostí. Což znamená, že tato činnost interkulturního pracov-

níka by mohla částečně spadat do kulturní roviny integrace, která klade důraz na pro-

ces získávání nových kompetenci a přizpůsobeni se lokálním normám.  Získání 

nových kompetencí není interkulturnímí pracovnicemi chápána jako pasivní záleži-

tost. Naopak kladou důraz na ono osamostatňování a zkompetentňování. 

R.2. integrace může probíhat jenom, protože budu někomu tlumočit furt 

dokolečka toho jako toho člověka neosamostatní a myslím si, že i ta práce potom s 

komunitou je podstatná ve chvíli, kdy nabízíme konverzační kluby, aby se člověk 

rozmluvil v bezpečném prostředí je také jako podstatnou součástí pro ty co už absol-

voval kurz nabízený, například integračním centrem. Nebo potom kurzy sociokulturní 

orientace, taky asi jedna prostě z nejzásadnější věci prostě dát ty zbraně pro toho mi-

granta, mít informace v ruce, který může prakticky použít aplikovat a osamostatnit se 

hlavně potom do budoucna, prostě nebýt závislý na nás.  

Další činnost, o které se zmiňovali informátorky byla role mediátora. Řešení 

konfliktu bylo nejčastější zmiňováno v souvislosti s doprovody na úřady. 

R.6. Takže občas ten interkulturní pracovník působí jako takový mediátor, který 

se snaží, aby se ty dvě strany pochopily a případně se vyhnuly anebo když už tam jsou 

nějaký konflikty tak aspoň, aby to vysvětlili. 

Další činnost, o které se zmínilo několik informátorek, je podporování aktivního 

zapojování klientů do společnosti. Informátorka č. 4 uvedla několik příkladů podpory 

aktivního přístupu migrantů v odpovědnosti vůči společnosti (série akcí zaměřených 
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na téma ekologické zodpovědnosti) nebo přátelského soužití s majoritou (např. spo-

lupráce interkulturních pracovníků s českým domem důchodců).  

R.3 … Vlastně pořád se vytváří spousta akcí pro cizince, kde se nějak se snažíme 

je neformálně shromažďovat, aby i navázali vztahy mezi sebou jako mezi občany a 

sousedy… 

Další činností dle sdělení informátorek je mapování potřeb a problémů migrantů 

a komunity v příslušné lokalitě, které probíhá nejen během osobního kontaktu, ale i 

přes sociální sítě. 

R.5 … děláme ten monitoring na internetu, že se díváme na skupiny na Face-

booku například, a koukáme, co kde lidi trápí, o čem teďka píšou a podle toho už 

můžeme vymýšlet, jak dále postupovat a co pro ně udělat, že možná třeba nějakou 

přednášku nebo prostě analyzujeme, jak se ta migrace proměňuje, s čím přicházejí, s 

čím odchází, co je trápí… 

S mapováním situace klienta souvisí i zprostředkování kontaktu na jiné od-

borníky. 

R.3 … zjišťuji vlastně, co potřebují, ať jim můžu pomoc, a buď je vlastně potom 

přesměruji na jiné naše jiné pracovníky, třeba to právní nebo sociální poradenství, 

nebo jim doporučím jiné služby nebo vlastně se domluvíme společně na nějaké práci, 

když jsem schopná jim pomoc… 

Informátorka č. 1 se zmínila, že z tohoto hlediska je důležité síťování, a konkré-

tně účast na Regionální poradní platformě, setkání, kde mají interkulturní pracovníky 

možnost potkat představitele jiných neziskových organizací a veřejné správy, a získat 

přehled o službách, které poskytují pro migranty jiné neziskové organizace, ale i 

městské části (např. kurzy češtiny). Zdá se, že zprostředkování kontaktu na další od-

borníky patří mezi důležitou náplň práce interkulturního pracovníka.  

R.3 … hlavně jakoby ti klienti vytvářeli důvěru v interkulturní práci … a vlastně 

přes toho interkulturního pracovníka se dá krásně přemostit k nějakým jiným službám, 

ke kterým by se třeba ty lidi úplně nedostali. Že je to takovej podle mě jako nejnižší 

první práh, první koho potkají a potom přes nás se můžou dostat někam dál. 
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V této souvislosti je interkulturní pracovník interpretován i jako vzor, důkaz 

toho, že cesta adaptace a integrace do společnosti je možná.  

R.5 … Ten interkulturní pracovník, aby pro nově příchozího a i pro majoritu byl 

tím můstkem, který by spojoval, který by vysvětloval, aby ten klient, který přijde, ten 

nově příchozí, aby měl pocit, že může přijít za někým, kdo už tady žije dlouhou dobu, 

kdo ovládá jazyk, kdo ovládá jazyk majority, může mu pomoci se zorientovat, nebude 

za něj řešit ty otázky, ale spíše ho odkáže tam, kam by měl jít, bude tou podporou, že 

to zvládne sám taky, jestli ten druhý člověk to zvládl… 

Interkulturní pracovníci si uvědomují, že jsou zprostředkovateli sociálního ka-

pitálu typu linking. Aldrich, Meyer (2015) hovoří o tom, že instituce Interkulturního 

pracovníka napomáhá migrantům v přístupu ke zdrojům, které by jim jinak byly těžko 

přístupné. Dle typu dimenze integrace tato činnost interkulturních pracovníku spadá 

do interaktivní integrace, protože se jedna o rozvoj sociálních vztahů (blízké vztahy, 

neformální méně blízké a formalizované) se členy přijímací společnosti. 

Mimo těchto činností interkulturní pracovnice se převážně nepřímo zmiňovaly 

o administrativní a běžné kancelářské práci (odpovědi na e-maily, telefony apod.). Z 

odpovědí převážné většiny informátorek bylo zřetelné, že dávají více přednost práci s 

klienty než administrativní práci. Zároveň si ovšem uvědomují, že administrativní 

práce má bezprostřední vazbu na financování přímé práce s klienty. 

R.2 … Administrativa mě frustruje, ale toho se nezbavíme, jakože na jednu 

stranu rozumím tomu, že je potřeba a chápu, že prostě bez tady tohohle bychom neměli 

peníze a prostředky na to, abychom dělali práci, kterou, kterou ráda dělám… 

Interkulturní pracovnice reflektují, že náplní práce interkulturního pracovníka je 

tlumočení a další typy zprostředkování. Nicméně akcent kladou na síťování, a to jak 

na úrovni samotných klientů, tak na úrovni mobilizace pomoci. Smysl vlastní práce 

vidí ve zvyšování sociálního kapitálu ve prospěch zapojení migrantů do společnosti 

státu. Administrativu, kterou stát vyžaduje, pak chápou jako „nutné“ zlo, které 

garantuje chod instituce ve vztahu k vnějšímu prostředí. O administrativě neuvažují 

jako o agendě, která by napomohla v naplňování cílů interkulturního pracovníka. 

Vnímaní profese okolím 
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Toto téma také vzniklo až v průběhu rozhovorů s informátorkami, většina z nich 

mluvila o tom, že se setkala s nepochopením jejich volby profese okolím. V případě 

informátorky č. 6 nepochopení zažila jak ze strany úředníků, tak i ze strany klientů: 

R.6 … Občas ti klienti vlastně nerozumí tomu, proč tu práci dělám. Oni prostě 

mají takový názor, že bych někde mohla být v nějakým komerčním sektoru a mohla 

bych mít mnohem více peněz. A možná i mnohem méně práce, mnohem méně jako 

stresu, takže oni vlastně nerozumí tomu, proč pracuji v nezisku. Oni taky často vlastně 

nerozumí, co to je ten nezisk, a proč to jako je, že jo. 

… U pracovníků institucí často narážím na nějaké jako nepochopení…i toho, že 

pracuji s cizinci nebo toho, že pomáháme cizincům, často ti lidé jsou uzavření a nemají 

pochopení pro cizince, což je jako paradoxní, když jsou na těch pozicích, kde se často 

setkávají s cizinci. 

Několik dalších informátorek uvedlo, že se setkaly s nepochopením v rámci 

blízkého okolí přátel a rodiny. 

R.2 … manžel mi říká, že tohle je studentská práce, to co dělám tu, ale já si 

zároveň myslím, že to tak není, jako je to prostě profese, ale zároveň si říkám, kam 

bych jako potom kariérně rostla dál, asi nikam… 

R.3 … rodina mého přítele nebo kamarádi vůbec nechápou, co dělám a hlavně 

proč to dělám… 

Nízký plat v neziskovém sektoru, práce s cizinci, nedostatek pracovních příleži-

tostí pro interkulturní pracovníky, projektová pozice – nejistota ohledně financování a 

projektu na následující období – jsou nejčastější důvody, proč okolí nechápe výběr 

daného povolání. 

Profese interkulturního pracovníka je tedy informátorkami definována jak na 

jedné straně povolání, k němuž se rozhodly, protože naplňovalo jejic cíle. Je to profese, 

která je založena na komunikaci s lidmi a na vyjednávání místa migrant ve společnosti, 

a to v rámci institucí státu, kulturních kompetenci a zapojení do sociálních struktur. 

Přičemž je kladen důraz na schopnost zkompetentňovat klienty. Profese je zároveň 

definována jako profese s nížsí sociální prestiží, nebo alespoň jako profese, která není 

finančně ani morálně ohodnocena. 
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4.2. Práce s klienty 
 

Přestože informátorky reflektovaly, že jejich klienti jsou migranti, většina z nich 

během rozhovorů zmiňovala, že nejenom migranti jsou jejich klienty. Majorita a in-

stituce jsou také cílovou skupinou pro kterou interkulturní pracovníky poskytují své 

služby. 

R. 6 … na nás se může obrátit i určitá instituce, že mají například nějaké vi-

etnamské klienty, rodiče, pacienty, kde by teda bylo potřeba nějaké tlumočení. 

R.5. … naše služby potřebují i úředníci, protože úředníkům to taky zjednoduší tu 

práci… 

R.6.…Budu teď pořádat procházku po SAPA, to je zase určeno pro majoritu, aby 

poznali více SAPU, vietnamskou komunitu a dozvěděli se vůbec něco o historii migrace 

Vietnamců do ČR. 

Zároveň informátorky uvažovaly o povaze zakázky (pomoci, kterou poskytují). 

Mezi složité případy informátorky zařazovaly především asistence s klientem v těžké 

životní situaci. Nejčastěji byly zmiňovány děti, psychicky nemocní lidé, klienti s 

nevyléčitelnou nemocí. 

R.4 … musím se mentálně připravit na tlumočení třeba v nemocnici, když je tam 

nemocné dítě, hodně, nebo když tlumočíme pro lidi v paliativní péči… 

Informátorka č. 5 se zmínila o složitém případu, který se týkal práce s oběťmi 

násilí. Případ řešila na začátku působení na pozici interkulturního pracovníka, ještě 

před absolvováním školení. Vypráví, že kvůli nezkušenosti se dopustila chyb, snažila 

se pomoci paní dle svých představ, ale po školení přehodnotila své názory: 

R.5:… je to základ té interkulturní práce, nabídnout řešení, různá řešení 

nejenom jedno, co by se dalo udělat, a nechávat to na tom člověku, to rozhodnutí, 

protože i kdyby byl v krizi největší, tak stejně je to dospělý člověk, který sám o svém v 

životě rozhoduje, a necpat mu své představy… 

Informátorky považovaly za obtížné říci, se kterým typem klienta se jim složitě 

pracuje. Informátorka č. 5 uvedla, že hodnotově ji nejvíc vadí manželské páry, ve 

kterých manžel rozhoduje za manželku. 
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R.5 … samozřejmě, že v těchto případech pracuji úplně stejně jako se všemi, a 

tlumočím u toho, já respektuji, že ženě je to tak příjemně pohodlný, když za ni manžel 

všechno rozhoduje, ale v situacích, kdy mám tlumočení, manžel se chová velmi 

nezdvořile vůči ženě, že ji přerušuje, nedává ji nic říkat, zakazuje jí mluvit svým 

jazykem, tak to ve mně vyvolává nepříjemné pocity, je to náročnější pro mě v tomto 

ohledu, pracovat s těmi klienty. 

Důvodem takového napětí je vztah ke klientovi, který souvisí s výše uvedeným 

úkolem interkulturního pracovníka, kterým je zkompetentňování, osamostatňování. 

Interkulturní pracovnice uváděly, že je pro ně důležité respektovat klienta, vnímat ho 

jako sobě rovného, dospělého. Artikulovaly, že ačkoliv v některých ohledech má def-

icity, ony se nemohou na ně skrze tyto deficity dívat a přistupovat k nim. Partnerský 

přístup především spočívá v delegování rozhodnutí na klienta. Tento postoj pak 

umožňuje transformovat vazbu pomáhající – klient do přátelského vztahu. 

R.1… Podľa mňa jadro tej interkultúrnej práce je naozaj pomôcť tým ľuďom 

nejakým spôsobom sa osamostatniť. Ty im ukážeš, ako sa niečo robí, niečo im vysvetlíš 

a aby to oni boli do budúcna schopní zreplikovať. 

R.2…A baví mě, když převedu klienta k samostatnosti, to je asi nejlepší jako 

pocit potom, jako že ten člověk vlastně jakoby se ti ozve jenom s tím že, že vlastně jako 

už klientem centra není a že teda můžeme jít konečně na to kafe, protože jako už jako 

jsme kamarádi a ne klient asistent.  

R.4….dá se uškodit občas tomu člověku i svou pomocí, pokud budeš ho vždycky 

vést tak za ručičku, máš za úkol toho člověka naučit… já říkám, vždycky je třeba pa-

matovat, že ten člověk se nějakým způsobem přistěhoval, nějakou dobu tady pobývá, 

že má nějaký svoje vnitřní zdroj, nemusíme za každou cenu toho klienta hodně opečo-

vávat… 

R.5. …vnímaní klienta jako sobě rovného, i když ještě neví a ještě se neorientuje, 

tak nespadat do role patrona, který všechno vyřeší, a vnímat ho opravdu s velkou 

úctou… 

Dvě informátorky se zmínili i o komunitních aktivitách pro klienty, ale s 

vypovědí je zřejmé, že tato činnost nepatří do hlavní naplní práci interkulturního 

pracovníka.  
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R.6. … občas pořádáme nějaké ty výlety pro vietnamské mluvčí, dělali jsme 

výlety po různých hradech, zámcích nebo i po centru Prahy… 

R.4.…realizace jakoby jiných jak to říct, komunitních aktivit, teď myslím spíš 

třeba exkurze, spolupráce teď byla třeba s domovem důchodců, zapojování do života, 

podpora vztahů s majoritou… 

V publikaci Formování profese interkulturního pracovníka/nice. Zahraniční 

zkušenosti, praxe i vzdělávání v Palaščáková, D. (ed.) (2014) se uvádí, že interkulturní 

pracovník - migrant může snáze navázat důvěru s krajany, což potvrzuje i jedna z in-

formátorek.  

R.6 …za normálních okolností bych měla asi trošku problém se s těmi lidmi 

sblížit, tím myslím jako získat nějak jejich důvěru nebo prostě získat nějak od nich, 

jakoby dosáhnout toho, že ti lidi se se mnou cítí příjemně a neberou mě jako, prostě 

někoho z venku, ale někoho, kdo jako je vlastně je jedním z nich, i když jako ne přímo, 

ale někoho, kdo jako rozumí, vlastně Vietnamcům, 

Dále v publikaci se uvádí, že interkulturní pracovník - migrant má jisté 

nevýhody, protože je více svázán s krajany. V teto situaci existuje hrozba narušení 

osobních hranic ze strany klienta. Dodržovaní neutrality pro něj může byt složitější, 

než pro příslušníci majority, které nejčastěji studují kulturu a jazyk v rámci oboru na 

vysokých školách. (Palaščáková ed., 2014). Zkušenost jedné z informátorek je ale jiná. 

Tvrdí, že jako příslušnice majority pro efektivní vztah s klientem se musí vice otevřít 

než její kolegové migranty, což nese potenciálně riziko narušení osobních hranic: 

R. 6. …takže já když k nim přijdu a začnu na ně mluvit vietnamsky tak pro ně je 

to samozřejmě velký šok, často to ani nečekají, často mi říkají, že třeba po telefonu si 

mysleli, že jsem Vietnamka, a nebo že jsem jako banán, tzn. že jsem vlastně někdo, kdo 

se tady narodil a nemá třeba tak dobrou vietnamštinu, ale má nějakou vietnamštinu, 

což je pro mě jako pocta. Takže oni se samozřejmě o mě zajímají, jak je možné, že 

umím vietnamsky, jak jsem se to naučila, jak dlouho jsem se to učila, jestli mám vi-

etnamského přítele nebo co se stalo. A já tím, že jsem ochotná o těchto osobních věcech 

nebo o mě, jak jsem se k tomu dostala a co a proč, že jsem vlastně ochotná se o tom 

bavit, tak se vlastně otevřu a ti lidé se potom otevřou taky. Já si myslím, že třeba moji 

vietnamští kolegové se tolik otevírat nemusí, protože toho u nich nikdo nezpochybňuje 

nebo nikdo se nediví tomu, že mluví vietnamsky, kdežto u mě samozřejmě lidi jsou se 
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nad tím jako pozastaví, já vlastně jim povyprávím nějaký ten svůj příběh ve zkratce a 

oni tím pádem se taky otevřou a už vlastně se bavíme ne z pozice Čech a Vietnamec, 

ale z pozice člověk a člověk. A toho je hrozně těžký dosáhnout, když ti lidé nemají 

společný jazyk, ale tím, že jakoby já jsem taková hodně jako osobní nebo prostě 

dovolím těm lidem nahlédnout do mě, tak oni mi dovolí nahlédnout i do nich. 

Informátorka se zmiňují i o výhodě plynoucí z této situace:  

možná jsem díky tomu líp zapamatovatelná, že prostě Češka, která mluví vi-

etnamsky, to je prostě něco, co je na každém rohu, takže ti lidé na mě si třeba i lépe 

pamatují nebo když na mě třeba někdo dostane kontakt, tak pak třeba mi volá, jo já 

jsem o vás slyšel, vy jste ta Česka, co mluví vietnamsky a já si říkám, jo to jsem já, 

dobrý den.  

Další informátorka mluví o tom, že interkulturní pracovník - migrant má také 

jisté výhody při práci s krajany: 

Vyzkumnik: Dokázala by jsi fungovat jako interkulturní pracovnice, já nevím 

například pro rusky mluvící klienty? 

R.2 Já si myslím, že jakoby tam asi bych nedokázala, protože neznám jakoby 

reálie Ruska, tak jako tak dobře jako člověk, který tam odtud pochází. Jakože určitě 

samozřejmě bych se s nimi domluvila. Jako mám v péči několik klientů, které jsou jako 

z Ruska z Ruska z Ruské federace. Nicméně si myslím, že nedokážu porozumět jemným 

souvislostem, které dokáže porozumět prostě jako interkulturní pracovník, který je pro 

rusky mluvící komunitu a je vysloveně odtamtud třeba. 

 

Osobní hranice 

V publikaci Formování profese interkulturního pracovníka/nice. Zahraniční 

zkušenosti, praxe i vzdělávání v Palaščáková, D. (ed.) (2014) se uvádí, že pro výkon 

interkulturní práci migrační zkušenost je klíčová, s hlediska toho, že pomáhá se vyva-

rovat přehnaného soucitu ke klientům, ale souvisí s hrozbou narušení osobních hranic 

ze strany klienta. Dle vypovědí informátorek není zřejmá souvislost narušení hranic a 

migrační zkušenosti. Zdá se, že otázka osobních hranic je aktuálnější ve složitějších 

případech a na začátku působení v profesí: 



43 

R.6 … my často řešíme v naší práci hodně náročné případy, nedej bože když 

jsou v tom zapojeny třeba děti nebo nějaké prostě zranitelné osoby, maminky, 

samoživitelky, nebo je tam nějaké diskriminující jednání ze strany úřadů, to jsou prostě 

často takové věci, ze kterých jsou ti klienti vyšťavení a myslím si, že my jsme vyšťavení 

s nimi, protože to prožíváme s nimi, i když si můžeme na školeních tisíckrát říkat, že 

jsme profesionálové a že vlastně se to nějak jako přímo nemá dotýkat. Tak se člověka 

stejně dotkne a důležitý je asi, aby to člověka nesemlelo… 

V každodenní práci otázku osobních hranic řeší jen méně zkušené pracovnice. 

Zkušenější pracovnice uvádějí, že nastavení osobních hranic řešily na začátku půso-

bení v roli interkulturního pracovníka. 

R.6 … když člověk si hned ze začátku nenastaví nějaká pravidla a hranice, tak 

pak je těžké se z toho dostat, protože ti klienti mají občas tendenci nás jakoby využívat 

nebo spoléhat na nás až moc… 

Několik informátorek mluvilo i o nejednotnosti týmu v otázkách spojených s 

prací s klienty, které se především týkaly časového rámce poskytování služby (kolik 

času věnovat tomu či jinému případu), nebo jakým komunikačním stylem jednat s 

klienty. 

R.5… ne konflikt… spíše, že tam bylo nedorozumění, občas se v tom, jak se 

chovat právě k tomu klientovi, protože jak to vidím já ohledně komunikace, že nesmíme 

být nikdy patronem, tak ne všichni interkulturní pracovníci s tím souhlasí a je to taky 

legitimní, že každý má ten svůj přístup, a když se to vyplatilo, tak to je skvělý, jenomže 

u mě vždycky vyvolává nepříjemný pocit, že ten klient není vnímán jako dospělý, který 

je respektován, takže tyto konflikty pro mě osobně byly takovým trošku zklamáním… 

V případě informátorky č. 6 došlo k situaci, kde se řešilo, v jakých případech 

poskytnutí služby interkulturních pracovníků nemá/má smysl, v jakých případech je 

pomoc kontraproduktivní. 

R.6 … třeba moje vedoucí řekne, že na takové lidi bych se neměla soustředit, 

protože to je jako kontraproduktivní, ale já si zase říkám, že pokud ten člověk to 

opravdu potřebuje, tak dobře, už je tady léta, ale není prostě pořád integrován, já mu 

asi nepomůžu k integraci, ale zase prostě když mu můžu pomoc jít k doktorovi, tak pro 

mě to pořád smysl má. Aspoň, když už nic, tak prostě, že ten zákrok proběhne v pořádku 

a nebudou tam žádné jako omyly nebo třeba fatální nedorozumění u doktora… 
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Z výpovědí všech informátorek se zdá, že i uvnitř týmu jsou diskutovány různé 

přístupy k práci s klienty, a existují odlišné názory na metody práce, ale i přesto, že 

nějaký postup je doporučován přímo nadřízenými týmu, je tolerován i odlišný názor 

jak vedením, tak i ostatními kolegy na stejné pozici.  

 

4.3.  Organizace/Tým 
 

Téma týmu vyvstalo již v průběhu rozhovorů. Téměř všechny informátorky 

často a v různých souvislostech se zmiňovaly o týmu, ve kterém pracují. Z jejich 

výpovědi je jasné, že je to právě tým, který hraje významnou roli v tom, jak vnímají a 

reflektují svoji pozici interkulturního pracovníka. Zdůrazňují, že tým je nejen sestaven 

z lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty a interkulturní postoje, ale navíc mají pocit, že je 

ostatní respektují a jsou k nim tolerantní. 

Výzkumník: Co tě na práci nejvíce baví? 

R.4 … nejvíce mě baví tým… jako první, co mě napadlo, protože je důležitý mít 

právě okolo sebe lidi, kteří ti rozumí, kteří tě prostě přijímají, že jsi takový, jaký jsi a 

je to velmi důležitá věc. 

R.6 … jsou to všichni mladí, progresivní lidé, inteligentní, a i proto já se vlastně 

cítím v té práci tak dobře, protože ať už je to člověk z Ruska, nebo z Číny z Vietnamu 

nebo z Česka, tak vlastně máme nějaké stejné hodnoty a názor na svět. Asi ne úplně ve 

všem, ale aspoň co se týče té interkulturní práce, té práce s cizinci, práce s klienty. A 

mě je vlastně hrozně dobře, že jsem obklopena lidmi, kteří myslí jako já. A kteří jsou 

otevření a ochotní se učit novým věcem a pochopit jiné pohledy na svět a jiné kultury. 

Pod pojmem «tým» informátorky vnímají užší tým interkulturních pracovníků, 

do kterého, zdá se, zahrnují i přímé nadřízené – koordinátorky interkulturní práce. 

Například informátorka č. 6 mluví o nadřízených takto: 

R.6. A taky, že máme skvělý tým, jako co se týče vedení, co se týče nadřízených, 

kteří také nejsou jenom nadřízení, ale kdykoliv člověk za nimi může přijít, když řeší 

nějaký problém, ať už osobní nebo pracovní. Mají vlastně pro člověka pochopení a 

nejsou jako jenom roboti bez citu, kteří se honí za výsledkem, ale snaží se vždycky toho 

člověka pochopit a ulehčit mu tu práci, pokud to jde. A to je super, toho si taky moc 

vážím… 
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Tým je vnímán ale také jako spolupracující pracovní skupina, které jde o stejnou 

věc, tedy o pomoc klientům. Informátorky často zmiňovaly, že v obtížných situacích 

se obracejí na kolegy z týmu interkulturních pracovníků nebo na koordinátory týmu. 

Především nacházejí v týmu podporu, vzájemnou pomoc, i přátelské vztahy. 

R.3 … kolegové pomáhají, jsou hrozně velký plus, že nikdy nemám pocit, že jsem 

na to sama, že je tam spousta lidí, kteří jsou tam pro mě a já pro ně a můžeme si 

vzájemně pomáhat… 

… jsem hrozně spokojená a myslím si, že už nebudu nikdy v lepším kolektivu, až 

budu mít jakoukoli jinou práci a že tohle je jako vrchol… 

Pomoc a spolupráci v rámci týmu chápou i v souvislosti s osobním odborným 

růstem. Některé informátorky zdůrazňují, že se na tým obracejí i pokud potřebují od-

bornou pomoc v řešení nějaké situace s klientem. 

R.6 … A to je vlastně něco, čeho si taky moc vážím, že máme vlastně tým inter-

kulturních pracovníků, kdy kolegové jsou tu vždycky, aby člověka vyslechli a poradili 

mu, nebo mu řekli, hele tohle bys neměla takhle dělat, bylo by lepší to dělat takhle… 

Informátorka č. 5 mluvila přímo o tom, že by nováčkům doporučovala neřešit 

složitější případy samostatně, bez toho aniž se poradí se zkušenějšími pracovníky, 

nejen kvůli odborné stránce, ale i psychické. 

R.5 … v ICP se mi líbí ta spolupráce v rámci týmu, že interkulturní pracovník 

nikdy nepracuje sám, ani když jde na doprovod, tak je u toho tam ještě v pozadí spousta 

jiných interkulturních pracovníků, kteří připravovali toho jednoho, na to, aby tam šel, 

takže prostě s každým promluvím a každá ještě k tomu něco řekne, takže mám tu pod-

poru.  

Zdá se, že u převážné většiny hraje tým velkou roli v celkovém vnímání profese 

a své pracovní pozice. V prohlášeních informátorek se často objevovaly generalizace 

«náš tým», emočně zabarvené fráze a zesílení ve smyslu projevů hrdosti za konkretní 

kolegy («je skvělý tlumočník», «zná spoustu jazyků», «mají zlaté srdce» apod.), za 

tým, a to, že oni jsou součástí týmu «profesionálů». Ve vztahu k týmu se tedy u 

oslovených interkulturních pracovníků permanentně prolíná rovina osobní a pracovní. 
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Dle vypovědí informátorek se zdá, že většina z nich má dostatečně silnou iden-

tifikaci se svým užším pracovním týmem – interkulturních pracovníků (viz výše). 

Samotnou organizaci i spolupráci s kolegy na jiných pozicích pracujících v přímo 

s klienty, vnímají přes potřeby týmu interkulturních pracovníků. Ale podstatné je, že 

roli profese interkulturního pracovníka v organizaci ony samy vnímají jako klíčovou. 

R.6 … já si myslím, že bez interkulturních pracovníků by ICP nemohlo kvalitně 

a dobře poskytovat služby… 

Co se týče názorů vedení a kolegů mimo tým, nejsou si jistí. K tomuto se 

vyjádřily pouze zkušenější pracovnice. Informátorka č. 2 dokonce mluví o tom, že 

postavení profese uvnitř organice časem sílilo, a nebylo samozřejmostí od začátku. 

Výzkumník: Jak vnímáš postavení interkulturní práce v organizaci, je tato 

profese vnímána jako důležitá? 

R.2 … To doufám, že je, chci tomu věřit, vnímám to tak, že za ty tři roky, co jsem 

tady, tak to postavení se tak nějak jako upevňovalo, byl velký lobbing koordinátorů 

interkulturní práce. 

Informátorka č. 4 pociťuje nedostatečné ocenění týmu, ale také vnímá ho 

klíčovou roli. 

R:4. … to vedení, nebo i celkem lidi si uvědomují, že ten interkulturní tým je fakt 

silný, i když vždycky vytáhne indikátory projektu, táhne organizaci dopředu, ale zá-

roveň mi přijde, že interkulturní tým by mohl být jakoby i víc oceňován nějakým způso-

bem, nemyslím teď nějak jako materiálně, to ne, ale oceňován… 

Často se informátorky zmiňovaly se, že v rámci organizace nejvíc interkulturní 

pracovníky spolupracují s právníky a sociální pracovníky. Informátorka č.6 se zmínila, 

že objednává na poradenství klienty s případem, řešení kterého přesahuje její možnosti 

a znalosti.  

R.4. …Nejbližší kontakt máme se sociálním a právním oddělením, protože často, 

že jo, pak právní poradenství poběží a nebo sociální, a pak jdeme s tím klientem  na 

doprovod, tam je to hodně propojené jakože s tím. A jsme i jako a musíme vyměňovat 

pořád nějakou informace… 
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Důvodem klíčové role interkulturního pracovníka v organizaci dle informátorky 

č. 6 je schopnost interkulturních pracovníků vnímat odlišné nuance obsažené v jazyku 

a obsahu sdílení. 

R.6. … pokud by nebyli interkulturní pracovníci, tak ten člověk by musel přijít 

buď s nějakým svým tlumočníkem, nevím, jestli by ten tlumočník tlumočil dobře, pro-

tože samozřejmě jako interkulturní pracovník, tak co se týče tlumočení, tak ten člověk 

má odborné znalosti v češtině, v odborné vietnamštině nebo v odborném druhém 

jazyce, je zároveň schopen ty termíny těm lidem vysvětlit tak, aby to pochopili. Zná 

třeba i nějaká slangová slova nebo nějaké lidové výrazy, které se v dané komunitě 

používají pro nějaký termín, takže vlastně docílí toho, aby ho ten člověk pochopil… 

Informátorka č. 2 se zmiňuje se o tom, že tým interkulturních pracovníků je 

specifikum Integračního centra, který ho výhodně odlišuje od jiných. Navíc uvádí 

příklad, že klienti z jiných měst a krajů rádi využívají služeb Integračního centra kvůli 

interkulturním pracovníkům, přestože v jejich kraji se nachází jiné integrační centrum. 

R.2 … myslím si, že právě to, co nás odlišuje od jiných Integračních center po 

celé České republice, je právě to, jak rozmanitou skupinu interkulturních pracovníků 

máme. 

Téměř všechny informátorky mluví o vytváření mostu jako o podstatě interkul-

turní práce.  Zmiňují se nejen o vytváření mostu mezí migranty a majoritou, ale i mezi 

informace – migrant, migrant – nezisková organizace apod. Často přitom uvádějí po-

jem důvěra, který, zdá se, je důležitý pro takové přemostění. 

R.4 … důvěra je rizikový faktor, ona vzniká díky interkulturnímu pracovníku, 

v podstatě on propojuje ty dvě věci, cizince a ICP… 

V rámci organizace Integrační centrum Praha informátorky tedy vnímají profesi 

interkulturního pracovníka jako klíčovou, protože právě tato profese umožňuje real-

izovat její cíle. Přestože hovoří o kompetencích, které má interkulturní pracovník mít, 

důležitější je pro ně důvěra, kterou dokážou s migrantem-klientem nastolit. 
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4.4. Kompetence a hodnotové preference 
 

Zásadní kompetence 

Co se týče zásadních dovedností a hodnotových preferencí, odpovědi informát-

orek byly velice podobné. Všechny informátorky se v popisu interkulturního pracov-

níka zmiňují o měkkých dovednostech, jako jsou sociální cítění, otevřená mysl, vhled 

do jiné kultury, umění komunikovat. Do jisté míry je vidí jako vstupní a možná i 

klíčovou podmínku proto, aby v profesi uspěly. Důležité se zmínit, že o kompetencích 

mluvily v souladu s osobním nastavením a školením, nikoliv s migrační zkušenosti 

(viz Vzdělávání). 

R.3 Dovednosti, komunikační dovednosti určitě, důležitý a myslím si, že je 

důležitý jako umět komunikovat s lidmi, to je prostě klíčová věc, bez toho by to, by se 

těžko předávaly ty informace a i kdyby byl ten člověk empatický tak potřebuje tu 

komunikaci využít jako nástroj k tomu předání. A těch komunikačních dovedností je 

celá škála, a máme úžasný školení v práci pořád, a spoustu jich přibývá, takže teď 

budeme mít krizovou intervenci, na to se hrozně těším. 

V průběhu rozhovoru byly zmíněné následující hodnoty: kulturní různorodost, 

lidská důstojnost, respekt, tolerance, spravedlnost a rovnost, partnerství, neutralita, 

důvěra. 

R.5 … Jsou to lidi, kteří věří v kosmopolitní svět, jsou jako svět ve světě ti inter-

kulturní pracovníci a integrační centra. 

R.3 … určitě teoretické znalosti jsou důležité, ale potom jsou důležité lidské 

schopnosti, být empatický, autentický a být prostě jako lidský a otevřený. A otevřený 

se myslí vlastně k těm různým kulturám a respektovat individualitu lidskou… 

Informátorka č. 6 a 2 zdůraznily, že pro úspěšný výkon interkulturní práce je 

důležité ovládat základy psychohygieny. 

R.6 … důležitý je asi, aby to člověka nesemlelo, umět prostě po té práci vypnout, 

přijít na jiné myšlenky, nepracovat, když není pracovní doba a necítit se provinile za 

to, že si po páté hodině vypnu telefon. A asi mít nějaké koníčky nebo mít nějaké způsoby 

jak se odreagovat, aby se člověk prostě z toho nezbláznil. Protože jako psychicky je to 

často náročné… 
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Informátorka č. 4 uvedla, že je důležitá kreativita a improvizace. 

R.4 Tato profese, ona není ukotvena, to není sociální práce, není to úplně 

tlumočení, vyvíjí se to, jako živý orgán a právě si říkám, že to vyžaduje nějakou odvahu 

a pak kreativitu… 

Mezi kompetence, která patří mezi repertoár klíčových dovedností, náleží 

znalost jazyka. Přesto že se jedná o tvrdou dovednost, patří k těm vstupním, k po-

tenciálu, s kterým interkultuní pracovnice do profese vstupovaly. 

R.1 …práve sa mi to zdalo ako super v tom, že tam budem ten jazyk používať 

naozaj na každodennej úrovni a zasa sa naučím niečo nové. Takže, pre mňa to bola 

jedna z hlavných motivácií asi to aktívne používanie jazyka… 

 

Vzdělávání 

Většina informátorek se na začátku působení na pozici interkulturního pracov-

níka potýkala s nedostatkem kompetencí, které se vázaly přímo k profesi interkultur-

ního pracovníka. Mezi ně patřily neznalost terminologie, neefektivní organizace času, 

problém nastavení osobních hranic, neznalost legislativy a sociálního systému, pravi-

del komunikace. Většina z nich uváděla, že během působení na pozici interkulturního 

pracovníka se dovednosti postupně zlepšují, ale neustálý proces učení patří k interkul-

turní práci. 

R.6 … o té interkulturní oblasti, předtím já jsem o tom vůbec nic nevěděla a 

pořád se o tom učím… 

R.2 … ty znalosti, které jsem měla já na začátku, když jsem přicházela, byly 

hodně chudé v tom, že jsem se opírala pouze o zkušenost, kterou jsem měla já se svou 

rodinou. 

R.5 … potom, co jsem absolvovala ta různá školení, jsem pochopila, co je pro 

mě důležité v té interkulturní práci a jak chci k ní přistupovat a jak správně komuniko-

vat a prostě nějaký know-how, což jsem získala od lidí, od starších kolegů a od jiných 

kolegů z jiných neziskovek, tak jsem přehodnotila pro mě taky ten můj přístup k té 

interkulturní práci. 
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R.2 … proces získání nějakých informací stejně není nikdy dokončen a stejně se 

pořád učíme, ale nějaký systém prostě funguje jako v zásadě stejně, že jo, tak to jsou 

věci, které asi jako že už máme potom jako základ ve smyslu získaného vzdělání… 

I když specializované kurzy mohou poskytnout balíček znalostí „na míru“, dle 

informátorky č. 5 připravit se na výkon interkulturní práce lze i návštěvou různých 

kurzů v nabídce univerzity, jiných neziskových organizací apod. O vzdělávání ovšem 

informátorky uvažují i v širším smyslu.  Kompetence, které v rámci zvyšování 

vzdělání získávají, mohou uplatnit i jinde. 

R.6 Byť vlastně z té interkulturní práce máme hodně často různá školení nebo 

hodně nějakých takových tréninků a přednášek, a často se tam klade důraz na inter-

kulturní komunikaci, tzn. vlastně tu komunikaci s lidmi na důraz v tom, že pocházíme 

z odlišného kulturního prostředí, ale já si myslím, že důležitá je jako komunikace 

s lidmi jako taková. Že prostě člověk pokud neumí komunikovat s Čechy nebo se svými 

krajany, tak jako nemůže komunikovat ani s tím cizincem. 

V reflexi informátorek tedy školení a doplňování vzdělání patří do aktivit spo-

jených s profesí. Dle sdělení všech informátorek mají dostatek kurzů v rámci práce, 

které hodnotí kladně, a vzdělání považují za zásadní věc pro interkulturního pracov-

níka. 

R.3 … máme úžasný školení v práci pořád, a spoustu jich přibývá, takže teď 

budeme mít krizovou intervenci, na to se hrozně těším. Já si myslím, že se docela hodí 

pro práci s klientem… 

Informátorka č. 2 uvádí, že v práci využívá znalosti získané během studia so-

ciálně pastorační práce, a zkušenost s prací ve školství, ale některé kompetence 

doplnila, když už pracovala jako interkulturní pracovnice. Kladně hodnotí kurzy tech-

niky tlumočení a ráda by zopakovala tento kurz, protože není vystudovaná tlumočnice. 

R.2 Jo, jo, tak to byl kurz nekonfliktní komunikace, kurz a potom jsme se učili 

psát individuální plány s našimi klienty, sestavovat je. Potom to byly i základy 

tlumočení, ne základy, to byly, no učili jsme se správně tlumočit, protože vlastně jakoby 

nejsme tlumočnice 
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Informátorka č. 5 aktivně vyhledává kurzy i v jiných organizacích. Absolvovala 

několik školení specializovaných pro interkulturní práci, školení pro práci s dobro-

volníky a kurz o práci s oběťmi domácího násilí. 

Informátorka č. 4 uvedla, že uvažuje i o doplnění sociální práce a kurzu krizové 

intervence. 

R.4 Ideálně bych to chtěla udělat tak, že by ani jeden klient, co přijde do ICP, 

pro mě nebyl složitý, že bych věděla, co udělat prostě s každým. 

Sledované informátorky tedy vnímají profesi interkulturního pracovníka nejen 

jako dynamickou, ale také jako výzvu pro osobní seberozvoj. Ten se neukazuje pouze 

v tom, že v rámci týmu spolupracují a předávají si zkušenosti (viz výše), ale také, že 

rozšiřují své vzdělání na úrovni získaných diplomů. 

Na začátku teto části práce jsem si kladla čtyři podotázky ve vztahu k profese 

interkulturního pracovníka na které jsem se snažila odpovědět během analýzy dat, zde 

bych chtěla uvést krátké shrnutí výsledků reflexe profese ze strany informátorek: 

-  Dle vypovědí informátorek interkulturní práce se zda být specifickou profesí 

v tom, že se v ni misí prvky pomoci, tlumočení, asistenci, mediaci, práci v kontextu 

kulturní diverzity, lektorování přednášek. V reflexi informátorek různorodost práci 

vnímaná jako výhoda a možnost osobního rozvoje. Školení a doplňování vzdělání 

patří do aktivit spojených s profesí. 

- Za zdravě rozvinutý vztah pracovník - klient informátorky považují vytváření 

předpokladu ke změně klienta, k jeho zkompetentňování, a osamostatňování. Otázka 

osobních hranic v reflexi informátorek vyvstávala v souvislosti s těžkými případy 

(např. nemocné dítě), také byla aktuální pro informátorky na začátku jejich působení 

v roli interkulturního pracovníka.  

- Z jejich výpovědi je jasné, že užší tým interkulturních pracovníků, hraje význ-

amnou roli v tom, jak vnímají a reflektují svoji pozici interkulturního pracovníka. 

Zdůrazňují, že tým je zdrojem podpory, odborné pomoci, hrdosti. Většina z nich má 

dostatečně silnou identifikaci s týmem a považují roli pracovníku týmu za klíčové v 

celé organizaci. 
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- Dle vypovědí informátorek hodnotový rámec a jejich kompetence byly impul-

zem přijmout pozici interkulturního pracovníka. Z výpovědí informátorek není 

zřejmé jak migrační zkušenosti ovlivnila jejich kompetence. Uvažují o tom, že se 

tady projevil negativní dopad osobní zkušeností výzkumníka. Je možné, že pro in-

formátorky bylo obtížné popisovat podrobnosti člověku, kterého znají a který sdílí s 

nimi stejnou zkušenost.  

 

      

5. Porovnání reflexe profese ze strany samotných inter-

kulturních pracovníků a koncepčního rámce 
 

Cílem výzkumu bylo mimo jiné porovnat reflexi profese ze strany samotných 

interkulturních pracovníků a koncepčního rámce, který vznikl v období 2014–2016, a 

zjistit, jak je vyjednávána profese na pozadí ideového rámce a v jakých oblastech na 

úrovni praxe dochází k ideovému a metodickému posunu v rámci definice náplně a 

poslání práce interkulturního pracovníka. 

V odborné publikaci o interkulturní práci a metodickém doporučení pro rozvoj 

interkulturní práce najdeme popis koncepčního a ideového vydefinování disciplíny, 

konkrétně byly zmíněné: definice interkulturního pracovníka, cíle, specifika, přístupy, 

etické hodnoty a zásady interkulturní práce, o nichž se zmiňuji ve druhé kapitole em-

pirické části. Zde je porovnám s výsledky analýzy rozhovorů. 

1. Definice interkulturního pracovníka 

Z rozhovorů vyplývá, že se interkulturní pracovnice z Integračního centra 

ztotožňují s definicí, která byla uvedená v odborných publikacích. Lze říci, že 

zkušenější interkulturní pracovnice vnímají i to, že profese vychází ze sociální práce. 

Informátorka č. 2 se zmínila, že považuje studium sociální práce za výhodu při výkonu 

interkulturní práce, informátorka č. 4 dokonce uvažuje o doplnění vzdělání v oblasti 

sociální práce a věří, že tento krok přispěje k odbornosti poskytování služeb. V pub-

likaci Formování profese interkulturního pracovníka/nice. Zahraniční zkušenosti, 

praxe i vzdělávání v Palaščáková, D. (ed.) (2014) se uvádí, že vlastní zkušenost s mi-

grací může být výhodou pro vykonávání profese. Přesto, že téměř všechny informát-

orky máji migrační zkušenost, z výpovědí informátorek není zřejmé jak migrační 

zkušenosti ovlivnila jejich vykonání profese. 
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2. Cíle 

V publikaci Palaščáková, D. (ed.) «Formování profese interkulturního 

pracovníka/nice» pojednávající o konceptu interkulturní práce byly zmíněné hlavní 

cíle interkulturní práce (viz. 3.2.2. Cíle interkulturní práce). Z výpovědí informátorek 

vyplývá, že doprovody na úřady, zprostředkování komunikace mezi migranty a in-

stitucemi, řešení konfliktních situací jsou nedílnou součástí běžné praxe interkulturních 

pracovníků.  

Informátorky se zmiňovali i o cílech, které neobsahovala první odborná pub-

likace o interkulturní práci. Jedná se o osamostatnění klienta, podporu odpovědnosti a 

aktivního přístupu migrantů, jejich zapojení do občanského života. Cíl, který nezazněl 

během rozhovorů, je účast interkulturních pracovníků na procesu vývoje nových 

přístupů a norem institucí, které berou ohled na kulturní specifika migrantů, a odbou-

rávání negativních jevů vycházejících ze stereotypů a předsudků. 

3.  Specifika 

Specifika interkulturní práce spočívají hlavně v pohybování se v interkulturním 

prostředí a umění analyzovat a řešit záležitosti s tím spojené. Z výpovědí vyplývá, že 

informátorky jsou si dobře vědomé nástrah i specifik této profese a zmiňovaly se o 

nutnosti umění předávat informace, podporovat klienty v samostatnosti a dalších 

specifikách, jež vyplývají z konceptu z roku 2014. Předpokládám, že evaluace inter-

vence probíhá během supervize, kde ze slov informátorek probírají klienty, a kterou 

mají zajištěnou v práci. Nicméně z výpovědí informátorek to není zřejmé. 

V některých aspektech podle odpovědí informátorek jejich profese překračuje 

definiční rámec této profese. Informátorky se zmiňovaly o nutné kreativitě a schop-

nosti improvizace, jež není zahrnuta v zásadách povolání, ale z jejich hlediska je nutná 

pro působení v rámci nově se etablující profese. Rovněž se zmiňovaly o aspektech, 

které se jim zdají jako klíčové pro výkon této práce: jedná se o týmovou práci a osobní 

podporu v rámci týmu, často byl zmíněn i velký význam osobního růstu. 

4. Přístupy 

Dle výpovědí informátorek se dá říci, že interkulturní práce v Integračním centru 

Praha má rysy poradenské interkulturní práce, protože základem náplně činnosti inter-
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kulturního pracovníka v ICP jsou především asistence a tlumočení ve veřejných in-

stitucích. Často byl zmíněn i další rys poradenské interkulturní práce - neutrální a nes-

tranný přístup k oběma stranám. Informátorky se zmiňovali, že jako klienta nevnímají 

jenom migranty, ale i instituce. Na druhou stranu informátorky uváděly, že znalost 

legislativy a sociálního, zdravotního apod. systému patří k jejich kompetencím, ale 

nezmiňovaly se přímo o tom, že poskytují základní sociální a právní poradenství pro 

klienty. Dle slov jedné z informátorek spolupracují s kolegy sociálními pracovníky a 

právníky, v případě kde je znalosti a možnosti již nestačí. 

5. Etické hodnoty a zásady interkulturní práce 

V případě etických hodnot a zásad interkulturní práce, jež byly stanoveny v 

rámci ideového rámce, a reflexe samotných pracovníků panovala pozoruhodná shoda 

(viz. 3.2.5. Etické hodnoty a zásady interkulturní práce). Informátorky se zmiňovali o 

úctě ke klientovi, toleranci k odlišným normám a jiným hodnotám, které uvádí Listina 

základních práv a svobod, která je hlavním zdrojem hodnotového základu interkulturní 

práce (Doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR, 2016). 

6. Zkušenost a praxe překračující definici profese interkulturního pracovníka 

Interkulturní pracovník v reflexi mých informátorek není pouhá profese, ale 

právě s odkazem na hodnoty, které jsou akcentovány, se pojí s určitým typem lidí. 

Setkání pracovníků stejných hodnot se pak promítá do povahy a koheze pracovního 

týmu na straně jedné a vytváří bariéry ve vztahu k vnějšímu světu na straně druhé. 

Profese interkulturního pracovníka patří do skupiny profesí, jež čerpají své uznání 

zevnitř osobnosti pracovníka a pracovního týmu, nikoliv z potvrzení okolí. 

 6. Roviny integrace, které zahrnuje profese interkul-

turní pracovník 
 

V první kapitole teto práce byly zmíněné 4 dimenze integrace: kulturní, inter-

aktivní, identifikační, strukturální.  

a) Ve vztahu k psaným rámcům profese interkulturního pracovníka má zahrno-

vat  podporu v oblasti dvou z těchto dimenzi.  

 Dle jednoho z cílů profese interkulturní pracovník by měl napomoci migran-

tovi v získání rovných práv a zjednodušení přístupu ke kaličovým institucím, 
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prostřednictvím odbourání jazykové a sociokulturní bariery mezi migrantem a in-

stitucí. Tento cíl odpovídá strukturální dimenze integrace.  

 Další cíl «…Odbourávání nedorozumění, napětí a konfliktů vycházejících ze 

stereotypů vůči migrantům a migrantů vůči majoritě» (Palaščáková ed., 2014:75) 

částečně spadá do identifikační dimenzi integrace, protože pracuje s nastavením 

majority a migrantů, které je důležitou součásti procesu vzniku identifikace migranta 

s majoritní společnosti.  

b) Ve vztahu k výpovědím informátorek interkulturní pracovník zahrnuje 

strukturální, interaktivní, částečně kulturní a identifikační dimenze.  

• Asistenční činnost interkulturních pracovníků, ve formě doprovodu a 

tlumočení, spadá do dimenze strukturální integrace, protože tímto přispívá ke 

získání rovných práv a přístupu migrantů ke klíčovým institucím a službám v ČR. 

• Vypovědí informátorek se tykali i činnosti, které spadají do roviny kulturní 

integrace - informovaní migrantů o místních reáliích, pomoc s orientaci ve 

společnosti, pomoc v ovládnuti češtiny, podpora sebejistoty. Tyto činnosti by mohly 

přispět ke získávání migrantem nových kompetencí a nových znalostí, ale dle 

vypovědí informátorek nebylo zřejmé jestli informace předávaná migrantům 

zahrnuje i kulturní prvky, informací o místních hodnotách, tradice, kultury. In-

formátorky se spíš zmiňovali o tématech jako jsou fungovaní systému zdravotnictví, 

školství apod. 

• Do interaktivní integrace spadá činnost interkulturního pracovníka, která se 

týká síťování. Například, informátorky se zmiňovali o tom, že vnímají jako důležitou 

část své práci zprostředkování migrantu kontaktu na další odborníky (neziskové or-

ganizace, právníky, sociální pracovníky apod.). 

• Několik informátorek se zmínilo i o práci s majoritou např. zážitkové prochá-

zky po tržnice SAPA, školení, spolupráce s domem důchodců). Tato činnost 

částečně spadá do identifikační integrace, protože pracuje s nastavením majority, 

která je důležitá z hlediska procesu vzniku identifikace migranta s majoritní 

společnosti.  
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7. Závěrečná interpretace výzkumu 
 

Zabývala jsem se problematikou interkulturního pracovníka a kladla si otázku, 

jak je interpretována profese interkulturního pracovníka, profesionály - insidery. 

Jednak mě zajímalo, jak samotní pracovníci definují svou profesi, jak reflektují kom-

petence potřebné pro výkon své profese, jak rozumí profesi v rámci organizace a jak 

reflektují svou pozici ve vztahu ke klientům. 

Součástí mého dotazování také bylo uvažování o dynamice profese. Zajímalo 

mě, do jaké míry reálná práce, kterou vykonávají interkulturní pracovníci Integračního 

centra Praha, konvenuje se standardy, jež byly formulovány v dokumentech, které 

ustanovovaly profesi interkulturního pracovníka. V tomto směru je třeba říci, že z 

hlediska definování profese, cílů, specifik, etických a hodnotových zásad interkulturní 

pracovníci dodržují ideový diskurz, který byl stanoven v letech 2014–2016. Samo-

zřejmě jsem zaznamenala i některé rozdíly. Zatímco standardy zmiňují skutečnost, že 

interkulturní pracovník by měl poskytovat základní právní a sociální poradenství, ve 

výpovědích interkulturních pracovnic jsem se setkala se zmínkami, že spolupracují se 

sociálními pracovníky a právníky a neposkytují poradenství samostatně. 

Interkulturní práce přitahuje lidi z různých důvodů, láká je možnost uplatnit 

jazykové znalosti, migrantskou zkušenost, zůstat v kontaktu se svou komunitou nebo 

nahlédnout na fungování systému integrace zevnitř. Ale to co spojuje všechny in-

formátorky, je význam roviny seberozvoje a později i identifikace s profesí. Dvě 

nejčastější roviny v uvažování informátorek o profesi byly, že profese je nabíjí a 

umožňuje jim setkat se s lidmi stejných hodnot nebo stejné zkušenosti. Z rozhovorů 

vyplývá velmi silná rovina pracovního kolektivu, jenž překračuje rovinu běžného 

pracovního kolektivu. 

Profese interkulturního pracovníka je definována jako služba, která se zakládá 

na praktikách a kompetencích. Samotní interkulturní pracovníci vnímají tuhle bázi 

jako platformu vědění a zkušenosti, kterou si samozřejmě osvojují, ale to co je nejvíce 

pro ně důležité, je rozvoj jejich osobnosti, setkání se zajímavými lidmi stejných hodnot 

v přátelské atmosféře.  
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8. Přílohy 
 

Příloha č. 1. – otázky  

 

Zkušenost s profesí 

Jak dlouho tuto profesi vykonáváte? Jak jste se k této práci dostala? Jak to bylo, 

když jste nastoupila? 

Jak se změnila práce od té doby? Když jste začala s výkonem interkulturní práce, 

lišil se v té době nějak výkon interkulturní práce? Jak to je dneska? 

V čem si myslíte, že spočívá podstata Vaší profese? 

Co je náplní Vaší práce? 

Jakou část svojí práci považujete za stěžejní?  

Jaká práce je nejtěžší? Co je na tom nejtěžší? 

Co Vás na Vaší profesi nejvíce motivuje a uspokojuje? 

Co Vás na Vaší profesi nejvíce frustruje? 

Dokážeš si představit, že byst to dělala do důchodu. Proč ano, proč ne? 

Práce s klienty 

Jaké skupině se věnuješ? 

Proč se věnuješ zrovna této? 

Jak bys charakterizovala práci s ní? 

V čem spočívají specifika? 

Co víš o jiných skupinách? 

Chtěla by ses věnovat jiný skupině? 

Existuje něco co spojuje všechny interkulturní pracovníky? 
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Jak vstupuješ do kontaktu s klienty? 

Jaký byl tvůj nejtěžší úkol/případ? Jak jsi to zvládala? 

Stal se někdy tvůj klient tvým kamarádem? 

Měla jsi někdy pocit, že tě klient využil nad rámec toho, co máš dělat? Jak se to 

stalo? Jak to hodnotíš?  

Jaké klienty ne/máš ráda? 

Stalo se někdy, že ta profese ti vstoupila do soukromí? Jak to vypadalo?  

 

Organizace/Tým 

Jak bys hodnotila svoji organizaci ve smyslu, jak využívá profesi IP? 

V čem je pro neziskovou organizací tato pozice důležitá? Nebo klidně nemusí 

být? 

Jaký další profese jsou ve vaší organizaci? Jak spolupracujete? 

Tvoje profese je nějak provázaná s těmi dalšími – jakým způsobem společně 

pracujete na jednom klientovi? 

Máš někoho, na koho se obracíš, když máš v práci problém? 

Jak hodnotíš supervize? 

Stihneš svoji práci v pracovní době? 

Jak myslíš, že bude vypadat práce interkulturního pracovníka v budoucnosti? 

Mohlo by se stát, že ta práce přestane být žádaná? Za jakých okolností by se to 

mohlo stát? Jak je to reálné? 

Je ještě něco, co byste chtěla sama dodat? 

 

Kompetence 
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Jaké dovednosti a znalosti považujete za zásadní pro výkon interkulturní práce?  

Jak jsi dané znalosti získal/a? 

Jaké další kurzy jsou v průběhu let absolvovala? Jak je hodnotíš? 

Jakou roli ve výkonu interkulturního pracovníka hraje vzdělání? 

Máš nějaký vzor? Kdo to je a co se od něj chceš naučit? 

Jaké znáš další IP? 

Co je pro ně společné? Co to je za lidi? Mají něco společného? 


