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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je jednopřípadovou studií zabývající se přístupem k občanství ve 

Velké Británii a způsobem, jakým ho proměnily naturalizační politiky a migrace. 

Problematika občanství se na přelomu tisíciletí v důsledku velkého přílivu migrantů a 

rasových nepokojů v zemi stala předmětem mnoha akademických debat a následné zavádění 

testů občanství se setkalo se značnou kontroverzí. Cílem práce je proto zmapovat velmi 

diskutovanou problematiku naturalizace ve Velké Británii a na základě analýzy obsahu 

přípravných materiálů na test občanství poskytnout velmi jedinečný a komplexní obraz toho, 

jak se během let proměnil přístup k občanství. Pro zpracování publikací k občanským testům 

je použita metoda kvalitativní dokumentové analýzy a pomocí aplikování předem 

definované typologie občanství a integračních přístupů v teoretické části jsou příručky 

zkoumány. Práce předpokládá, že v důsledku obav z nedostatku integrace komunit imigrantů 

a následnému zpřísňování opatření pro získání statusu občana došlo ke změně od liberálního 

a multikulturního přístupu k více restriktivním formám přístupů ke konceptu občanství. Na 

základě stanovené analýzy práce dochází k závěru, že Velká Británie nepoužívá jeden 

přístup k občanství, ale kombinuje prvky každého z nich. Zároveň však došlo v důsledku 

migrace a zpřísnění naturalizačních opatření spolu se zavedením testů občanství k 

postupnému oslabování liberálního a multikulturního přístupu a posilování republikánského 

a komunitárního přístupu. Posílily také politiky občanské integrace, které obsahují prvky 

asimilace. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis is a one-case study of the approach to citizenship in the UK and the 

way it has been transformed by naturalization policies and migration. The issue of 

citizenship became the subject of many academic debates at the turn of the millennium due 

to the large influx of migrants and racial unrest in the country, and the subsequent 

introduction of citizenship tests was met with considerable controversy. The aim of this work 

is to map the much-discussed issue of naturalization in the UK and based on an analysis of 

the content of preparatory materials for the citizenship test, provide a very unique and 

comprehensive picture of how the approach to citizenship has changed over the years. The 

method of qualitative document analysis is used for the processing of publications for civic 

tests, and the manuals are examined by applying a predefined typology of citizenship and 



 

 

 

integration approaches in the theoretical part. The thesis assumes that due to concerns about 

the lack of integration of immigrant communities and the consequent tightening of measures 

to obtain citizenship status, there has been a change from a liberal and multicultural approach 

to more restrictive forms of approach to the concept of citizenship. Based on the established 

analysis of the work, it is concluded that the United Kingdom does not use only one approach 

to citizenship but combines elements of each of them. At the same time, however, migration 

and the tightening of naturalization measures, together with the introduction of citizenship 

tests, have gradually weakened the liberal and multicultural approach and strengthened the 

republican and communal approach. Also, civic integration policies that include elements of 

assimilation have gained power. 
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Úvod 

Velká Británie byla od druhé světové války po rozpadu impéria cílovou destinací velkého 

množství přistěhovalců, kteří přispěli k formování politik multikulturalismu v zemi. Na 

přelomu tisíciletí se však v důsledku stále narůstajícího počtu imigrantů a následných 

rasových nepokojů zrodily obavy o nedostatečnou integraci menšin do britské společnosti a 

absenci společné občanské identity. V důsledku těchto obav došlo k prosazování sdílených 

britských hodnot a zavádění přísnějších naturalizačních opatření včetně zavedení 

občanských testů, které vzbudily nevídanou pozornost a jsou do dnes předmětem mnoha 

debat ohledně konceptu občanství. 

Práce se zabývá přístupem k občanství ve Velké Británii a způsobem, jakým ho proměnily 

naturalizační politiky a migrace. Cílem práce je na základě analýzy přípravných materiálů 

na test občanství aplikováním vymezené typologie občanství a modelů integrace poskytnout 

jedinečný obraz toho, jak se během let tento přístup proměnil. Výzkumná otázka zní: Jakým 

způsobem se proměnil přístup k občanství v důsledku migrace a naturalizačních politik? 

Práce zároveň předpokládá, že v důsledku obav z nedostatku integrace komunit imigrantů a 

následnému zpřísňování opatření pro získání statusu občana došlo ke změně od liberálního 

a multikulturního přístupu k více restriktivním formám přístupů ke konceptu občanství. 

Text bakalářské práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá zasazením 

zvoleného tématu do akademické debaty, definováním základních teoretických konceptů a 

metodologickému vymezení práce. V druhé části je pozornost věnována stručnému 

zmapování migrace do Velké Británie a vývoji naturalizačních politik pro pochopení 

kontextu zkoumané problematiky. Třetí kapitola je stěžejní částí celé práce a věnuje se 

přístupu k občanství na základě analýzy občanského zákona a přípravných publikací pomocí 

teoretických konceptů. Analýza je rozdělena do čtyř časových období na základě 

jednotlivých reforem občanských politik a vydání publikací. Poslední kapitola je věnována 

zhodnocení výsledků analýzy a zodpovězení výzkumné otázky rozdělením na tři tematické 

celky. V závěru dochází ke shrnutí poznatků z analýzy a určení, zda je možné potvrdit či 

vyvrátit představenou hypotézu práce. 
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1 Výzkumný rámec 

Následující kapitola se zabývá třemi oblastmi. První podkapitola je věnována představení 

akademické debaty a zasazení tématu práce do jejího kontextu. Po ní následuje podkapitola 

zabývající se dvěma základními koncepty, o které se práce opírá, a to občanstvím a migrací. 

Pro přiblížení konceptu občanství jsou určeny jednotlivé dimenze a přístupy. V rámci 

migrace jsou definovány především tři hlavní pojmy, a to „migrant“, „migrační politiky“ a 

„integrace“, společně s integračními přístupy. Všechny vymezené pojmy jsou nezbytné pro 

analyzování a určení přístupu k občanství. V neposlední řade také pro porozumění 

problematice naturalizačních politik. Poslední podkapitola je následně zaměřena na 

metodologické vymezení práce. Je zde představena výzkumná otázka, teze práce, její cíl a 

tematické, teritoriální a časové vymezení. Poté následuje představení výzkumné metody pro 

analýzu a zhodnocení práce s prameny. 

1.1 Přehled akademické debaty 

Problematikou zavedení testů občanství a přístupu k tomuto konceptu se především 

v posledním desetiletí zabývá mnoho akademických článků, knih a studií. Zde bude 

představeno několik důležitých autorů a děl, které poskytnou různorodé pohledy na toto 

téma. 

 Německý sociolog Christian Joppke1 ve svém článku How Liberal are Citizenship Tests? 

reaguje na kritiku vnímání testů občanství jako nástroje kulturní asimilace a zkoumá v něm 

legitimitu požadavku na znalost kultury a historie daného státu v rámci liberální demokracie, 

kde rozlišuje mezi „mravností“ a „zákonitostí“ v rámci formy kulturních otázek. Dochází 

zde k názoru, že požadavky na znalost kultury, historie a institucí cílové země jsou legitimní 

z liberálního hlediska a nezbavují kandidáta jeho identity, pokud jsou naučitelné, týkají se 

„vnějšího“ chování jednotlivce a nejedná se o otázky zkoumající vnitřní hodnoty, víru a 

 
1 Rainer Bauböck a Joppke, Christian, eds. „How Liberal are Citizenship Tests?“ (Florence: European 
University Institute, Robert Schuman Centre of Advanced Studies, 2010), 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/13956/RSCAS_2010_41corr.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
(staženo 2. května 2021). 
 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/13956/RSCAS_2010_41corr.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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dispozice kandidáta. Ke svým závěrům dodává, že standardizace a formalizace testů dělají 

test více liberální a neliberální elementy jsou jen výjimky v rámci liberálních norem.  

Do kontrastu k Joppkeho vnímání občanských testů se staví Dora Kostakopoulou2, která 

kritickou analýzou režimu občanské integrace naznačuje, že důraz na sociální soudržnost a 

identifikaci k národním hodnotám v rámci nového režimu podkopává etnickou diverzitu. 

Podle ní občanské testy a požadavky na jazykové znalosti se snahou o nastolení umělé 

jednoty a homogenity spíše následují etnocentrické předpoklady asimilačních politik a 

akulturace. Ve své práci navrhuje alternativní model, který není založen na rasovém vnímání 

komunity a chápe inkorporaci migranta jako dlouhodobý proces, proto by testy občanství 

měl nahradit pluralitní režim vzájemného respektu, aktivní účasti ve společnosti a 

institucionálního začlenění, který vede k harmonickým vztahům v rámci komunity.  

Jiný pohled na zavedené testování občanství ve svém článku A journey to citizenship: 

Constructions of citizenship and identity in the British Citizenship představili Debra Gray a 

Christine Griffin3, kteří analyzovali obsah testu z hlediska přeměny vnímání občanství od 

souboru základních norem a hodnot k chápaní konceptu jako společné identity, která řeší 

problémy integrace nových občanů do společnosti. Ve své studii dochází k závěru, že 

testování občanství je problematické, protože mění vnímání konceptu jako soubor 

technických znalostí, které se dají naučit, a úrovně dosažení občanství u jednotlivců mohou 

být testovány, čímž vytváří exkluzivní prvek, kdy někteří jsou pro občanství kvalifikovanější 

než druzí. Zároveň poukazují na problematičnost vnímání identity jako prostředek 

k integraci, protože se testuje pouze úroveň znalostí, a ne úroveň dosažení občanské identity, 

proto není možné obhájit podporu integrace jako cíl testů.  

Otázku ohledně inkluzivní a exkluzivní povahy testu občanství dále rozvíjí Pierre 

Monforte, Leah Bassel a Kamran Khan4, kteří zkoumají testy prostřednictvím rozhovorů 

s migranty absolvující tento proces a na základě svého zkoumání definují „zaslouženého“ a 

„nezaslouženého“ občana. Poukazují na test jako nástroj vlády k vyloučení určité skupiny 

 
2 Dora Kostakopoulou, „Matters of Control: Integration Tests, Naturalisation Reform and Probationary 
Citizenship in the United Kingdom“, Journal of Ethnic and Migration Studies 36, č. 5 (květen 2010), 
https://doi.org/10.1080/13691831003764367 (staženo 2. května 2021). 
3 Debra Gray a Christine Griffin, “A journey to citizenship: Constructions of citizenship and identity in the 
British Citizenship Test”, British Journal of Social Psychology 53, č. 2 (červen 2014), 
https://doi.org/10.1111/bjso.12042 (staženo 2. května 2021). 
4Pierre Monforte, Leah Bassel a Kamran Khan, „ Deserving citizenship? Exploring migrants' experiences of 
the ‘citizenship test’ process in the United Kingdom”, The British Journal of Sociology 70, č. 1 (leden 2019), 
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12351 (staženo 3. května 2021). 

https://doi.org/10.1080/13691831003764367
https://doi.org/10.1111/bjso.12042
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12351
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migrantů a na logiku „my“ a „oni“, kdy se sami migranti vnímají jako nezačleněni do 

společnosti. V závěru upozorňují na změnu ve vnímání občanství jako neoliberální koncept 

a specifickou domopolitiku založenou na charakteru člověka a jeho morálních hodnotách.  

Tato bakalářská práce přispívá do akademické debaty tím, že aplikuje konkrétní 

teoretické koncepty, a to liberální, republikánský a komunitární spolu s integračními 

přístupy, na obsah testů. Tím se snaží na koncept občanství pohlížet z více než jen jedné 

perspektivy, aby poskytla komplexní obraz toho, jak se proměnilo vnímání občanství od 

samotného zavedení testování. Články podrobně se věnující všem dosud vydaným 

oficiálním publikacím k Life in the UK testu nejsou v akademické oblasti hojně přítomné, a 

proto byly zvoleny jako nástroj obohacující zkoumanou problematiku občanství ve 

Velké Británii. Samotné teoretické koncepty jako nástroj analýzy obsahu testů občanství ve 

své studii Deserving Citizenship: Citizenship Tests in Germany, the Netherlands and the 

United Kingdom aplikuje Ricky van Oers5, ovšem zabývá se spíše tím, do jaké míry je test 

liberální, a jestli může být obhájeno jeho zavedení v rámci liberální teorie. Zároveň pracuje 

pouze s dvěma verzemi testů občanství, které neposkytují celistvý obraz na danou 

problematiku. Tato bakalářská práce má za cíl doplnit studii o analýzu proměny vývoje 

občanství a použije k tomu nejen teoretické koncepty a integrační přístupy, ale především 

doplní předešlou studii o analýzu třetí a aktuální verze publikací na přípravu k testu 

občanství, která je z hlediska proměny občanství nejvíce radikální. 

1.2 Teoretické koncepty práce 

1.2.1 Občanství 

Bakalářská práce se bude opírat především o koncept občanství. Ten je třeba chápat jako 

určitý multidimenzionální pojem, který popisuje aspekty vztahů mezi občanem a státem 

nebo mezi občany navzájem.6 Daný koncept nemá jeden přesný výklad a dá se dále rozdělit 

podle různých kritérií na určité kategorie. Podle Devyani Prabhat7 se občanství dá dělit na 

 
5 Ricky van Oers, Deserving Citizenship: Citizenship Tests in Germany, the Netherlands and the United 
Kingdom. (Leiden: Brill, 2014), 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=650981&lang=cs&s
ite=eds-live&scope=site (staženo 2. května 2021). 
6 Ricky van Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK,“ in A Re-definition of 
Belonging?, eds. Ricky van Oers, Eva Ersbøll, a Dora Kostakopoulou (Leiden, The Netherlands: Brill, 2010), 3, 
doi: https://doi.org/10.1163/ej.9789004175068.i-332. 
7 Devyani Prabhat, “Introduction to Citizenship in Times of Turmoil? Theory, Practice and Policy”, in 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=650981&lang=cs&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=650981&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://doi.org/10.1163/ej.9789004175068.i-332
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právní status a integraci sociálních aspektů občanství. Z toho dále plyne, že občanství má 

formální část a věcnou část, kterou jsou socio-legální prvky.8 Další členění občanství 

popisuje Ricky van Oers9 nebo Christian Joppke.10 Oba definovali další významy tohoto 

statusu, a to občanství jako právní status, jako aktivitu a jako identitu. Práce se bude věnovat 

především těmto třem chápáním občanství. 

Občanství jako právní status je základní dimenzí. Jedná se o vertikální vztah mezi 

člověkem a státem.11 Status je člověku přisouzen narozením ve státě (ius soli), narozením 

alespoň jednomu z občanů daného státu (ius sanguinis), nebo je získán tzv. naturalizací.12 

Občan využívá privilegovaného vztahu se státem a jsou mu poskytována sociální, občanská 

a politická práva jako například volební právo, právo na sociální zabezpečení, zdravotní péči 

nebo vzdělání. Zároveň s těmito právy má občan vůči státu určité povinnosti.13 

Občanství jako aktivita se týká jednoty společnosti. Jedná se o aktivní účast občana na 

životě ve státě. Je od něj očekávána politická, ekonomická a sociální participace. Občané tak 

pomocí svých cností přispívají k celkovému blahu komunity, a to mimo jiné udržováním 

sociálních kontaktů, politickou účastí nebo například prováděním dobrovolnických prací.14 

Poslední význam se týká chápání občanství jako identity. Jedná se o „psychologickou 

dimenzi“15 nebo také subjektivní dimenzi16 a v právních podmínkách se špatně definuje. 

Zaměřuje se především na identifikaci a loajalitu ke kulturním tradicím společnosti, kterou 

je daný občan součástí.17 V rámci antidiskriminačních a multikulturních práv je však členství 

 

Citizenship in Times of Turmoil?, ed. Devyani Prabhat (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), 1– 2, 
https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.4337/9781788119214 (staženo 3. května 2021). 
8 Prabhat, “Citizenship in Times of Turmoil?”, 1– 2. 
9 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 3. 
10 Christian Joppke, “Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity“, Citizenship Studies 11, č. 1 
(květen 2007): 3, https://doi.org/10.1080/13621020601099831 (staženo 3. května 2021). 
11 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 3. 
12 Bridget Anderson, Us and Them?: The Dangerous Politics of Immigration Control (Oxford: Oxford 
University Press, 2013), 95, 
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199691593.001.0001/acprof-
9780199691593 (staženo 2. května 2021). 
13Catherine Puzzo, „UK Citizenship in the Early 21st Century: Earning and Losing the Right to Stay“, French 
Journal of British Studies 21, č. 1 (červenec 2016): 13, https://doi.org/10.4000/rfcb.721 (staženo 2. května 
2021). 
14 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 4. 
15 Ibid. 
16 Bridget Anderson, „Citizenship: What Is It and Why Does It Matter?“, The Migration Observatory Policy 
Primer, University of Oxford, 2011, https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-
content/uploads/2016/04/PolicyPrimer-Citizenship.pdf (staženo 3. května 2021). 
17 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 4. 

https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.4337/9781788119214
https://doi.org/10.1080/13621020601099831
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199691593.001.0001/acprof-9780199691593
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199691593.001.0001/acprof-9780199691593
https://doi.org/10.4000/rfcb.721
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/PolicyPrimer-Citizenship.pdf
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/PolicyPrimer-Citizenship.pdf
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ve státě odděleno od konkrétní identity. Ovšem to se začalo jevit jako problematické a obavy 

o jednotu společnosti a integraci odlišných kultur do většinové společnosti vedlo státy 

k rekonceptualizaci propojení státu, občana a identity.18 Začala se zdůrazňovat potřeba 

identifikace se základními hodnotami dané společnosti, tedy vztah mezi občanstvím a 

příslušností k danému národu.19  

Pro analýzu v této práci je dále důležité vymezení třech základních přístupů k občanství, 

a to liberální, republikánský a komunitární.Liberální občanství vyzdvihuje dimenzi, kde 

převažuje právní status jako členství občana ve státě. Je kladen důraz na rozvoj jednotlivce 

jako autonomní jednotku20 a pro to, aby bylo možné autonomii vykonávat, je třeba dodržovat 

zásady svobody a rovnosti občana. Od občana není vyžadována žádná činnost pro 

identifikaci s komunitou. Vůči společnosti nemá žádnou odpovědnost. Nejpodstatnější jsou 

jednotlivé cíle občana. Naturalizace (získání občanství) je vnímána jako právo pro 

dlouhodobě pobývající rezidenty ve státě a jako prostředek integrace do společnosti.21 

Koncept se dá vnímat jako pasivní status, kdy nemusí občan aktivně konat v rámci 

komunity.22 

V republikánském konceptu občanství převládá spíše než právní status dimenze činnosti. 

Občan je ten, který plní aktivní roli ve společnosti a při utváření komunity. Politická účast 

je ústředním prvkem v tomto chápání občanství.23 Vyšší míra naturalizace tak zvyšuje počet 

lidí, kteří budou schopni se politicky angažovat. Kvůli tomu, ale musí mít určité vlastnosti, 

které jsou od něho požadovány. Dlouhodobý pobyt občana tedy nestačí k získání občanství 

a přijetí člena za součást politické komunity. Je od něho požadována znalost společnosti 

nebo jazyk pro efektivní politickou účast.24 

Třetím konceptem, který definuje občanství je ten komunitární. Tento koncept se 

zaměřuje více na komunitu než na jednotlivce.25 V rámci tohoto konceptu je možné 

 
18 Joppke, „Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity”, 4. 
19 Anderson, „Citizenship: What Is It and Why Does It Matter?“. 
20 Rainer Bauböck, „Recombinant Citizenship“, IHS Political Science Series 67 (prosinec 1999): 17, 
http://aei.pitt.edu/32404/1/1208854276_pw_67.pdf (staženo 3. Května 2021). 
21 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 4– 5. 
22 Bauböck, „Recombinant Citizenship“, 17. 
23 Dominique Leydet, "Citizenship", in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta, 

Stanford University, 2017, https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/citizenship/ (staženo 3. května 

2021). 
24 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 6. 
25 Friso van Houdt, Semin Suvarierol a Willem Schinkel, „ Neoliberal Communitarian Citizenship: Current 
Trends towards ‘Earned Citizenship’ in the United Kingdom, France and the Netherlands”, International 
Sociology 26, č. 3 (květen 2011): 4, https://doi.org/10.1177/0268580910393041 (staženo 3. května 2021). 

http://aei.pitt.edu/32404/1/1208854276_pw_67.pdf
https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/citizenship/
https://doi.org/10.1177/0268580910393041
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požadovat znalost cílové společnosti, její historie a kultury. Státy jsou považovány za právní 

ztělesnění národního společenství (komunity). Komunita má společnou historii, identitu a 

kulturu, kterou definuje většinová společnost. Občanství jako identita je pro tento koncept 

nejdůležitější dimenzí. Aby se přistěhovalec mohl stát občanem dané země, musí sdílet 

národní identitu cílové země a prokázat svou loajalitu k ní. Je od něj očekáváno, že adaptuje 

pravidla a hodnoty společnosti.26 Převzetí tradic a hodnot většiny je považováno za 

podmínku k získání občanství. Své členství si tedy musí „zasloužit“.27 Koncept chápe 

občanství oproti liberálnímu modelu jako poslední fázi již dokončeného integračního 

procesu a již adaptovaný jedinec má dostatečnou znalost většinové společnosti, je tedy 

oprávněn status získat.28 

1.2.2 Migrace 

Pro účely této práce je třeba dále vymezit pojmy týkající se migrace z důvodu jejich přímé 

souvislosti s procesem získávání občanství. Migraci lze definovat jako pohyb osob mimo 

místo jejich obvyklého pobytu, a to přes mezinárodní hranici do jiné země, než je jejich 

státní příslušnost či občanství (mezinárodní migrace), nebo uvnitř státu (vnitřní migrace).29 

Migrant je chápán jako osoba, která učiní tento pohyb a změní místo svého obvyklého 

pobytu bez ohledu na své právní postavení, dobrovolnost a nedobrovolnost tohoto pohybu, 

jeho příčiny nebo prostředky použité k přesunu.30 Podle délky setrvání v cílové destinaci je 

třeba následně rozdělit migranty na krátkodobé, kteří se přestěhují na dobu delší než 3 měsíce 

a kratší než 12 měsíců31, a dlouhodobé, kteří se přesunou na alespoň 12 měsíců do cílové 

destinace a ta se stane jejich novým místem obvyklého pobytu.32 Z hlediska předmětu 

zkoumání v této práci je pozornost zaměřena především na mezinárodní migraci a 

 
26 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 7. 
27 Puzzo, „UK Citizenship in the Early 21st Century: Earning and Losing the Right to Stay,” 7. 
28 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 7– 8. 
29 “migration”, Migration and Home Affairs - European Commission, European Migration Network (EMN). 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we 
do/networks/european_migration_network/glossary_search/migration_en (staženo 3. května 2021). 
30 “Who is a migrant?”, International Organization for Migration, https://www.iom.int/who-is-a-migrant 
(staženo 3. května 2021). 
31 “short-term migrant”, Migration and Home Affairs - European Commission, European Migration Network 
(EMN), https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/glossary_search/short-term-migrant_en (staženo 3. května 2021). 
32 “long-term migrant” Migration and Home Affairs - European Commission, European Migration Network 
(EMN), https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary_search/long-term-migrant_en (staženo 3. května 
2021). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we%20do/networks/european_migration_network/glossary_search/migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we%20do/networks/european_migration_network/glossary_search/migration_en
https://www.iom.int/who-is-a-migrant
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/short-term-migrant_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/short-term-migrant_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/long-term-migrant_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/long-term-migrant_en
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dlouhodobé migranty, kteří jsou aspiranty na naturalizaci a následné získání občanství 

v cílové zemi. 

Zaváděná opatření a cíle související s regulací a řízením těchto migrantů nazýváme 

migrační politiky.33 Podle jejich charakteru se dále rozdělují na imigrační, integrační a 

azylové.34 Pro tuto práci jsou relevantní především první dvě zmíněné kategorie, a to 

imigrační politiky, které se zabývají podmínkami ohledně vstupu osob do země, a ty 

integrační, které se zaměřují na proces začlenění přistěhovalce do hostitelské společnosti.35 

Součástí integračních politik jsou také naturalizační politiky, které se věnují procesu 

získávání občanství a jsou ústřední pro zkoumání proměny tohoto konceptu. 

V souvislosti s výše zmíněnými politikami je třeba dále vymezit pojem integrace, který 

má mnoho různých interpretací a rozměrů.36 Obecná definice popisuje koncept jako 

posilování stabilních a kooperativních vztahů v určitém sociálním systému a začlenění 

jednotlivce do něj.37 Tato práce bude chápat integraci jako proces, při kterém se přistěhovalci 

začleňují do většinové společnosti státu, a to z hlediska socio-ekonomického, právního a 

kulturního.38 V rámci procesu posilují vzájemné vztahy s majoritní komunitou39, podporuje 

se jejich přístup k sociálním institucím (vzdělání, pracovní trh, systém zdravotní péče) a 

seznamují se s hlavními hodnotami, pravidly a kulturou hostitelské společnosti.40 

Pro charakterizování jednotlivých postojů států k integraci slouží tři základní přístupy, 

kterým je také třeba věnovat pozornost v rámci mé analýzy. Prvním z nich je multikulturní 

přístup, který podporuje a chrání kulturní diverzitu v rámci státu. Vyznačuje se pozitivním 

přístupem k právům jednotlivých etnických skupin imigrantů a zachováním jejich vlastní 

 
33 Andrea Baršová a Pavel Barša, Přistěhovalectví a liberální stát (Praha: Mezinárodní politologický ústav, 
2005): 9– 10. 
34 Ibid., 10. 
35 Ibid., 10– 11. 
36 Wolfgang Bosswick a Friedrich Heckmann, „Integration of migrants: Contribution of local and regional 
authorities” (Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
European Forum for Migration Studies (EFMS), University of Bamberg, 2006), 3, 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0622en.pdf 
(staženo 2. května 2021). 
37 Ibid. 
38 Renske Biezeveld a Han Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration. Report for the European 
Commission“ (Rotterdam: European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, Faculty of Social 
Sciences, Erasmus University Rotterdam, 2003), 19, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/e-
library/documents/policies/legal migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf (staženo 2. května 
2021). 
39 Bosswick a Heckmann, “„Integration of migrants”, 3– 4. 
40 Biezeveld a Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration“, 8. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0622en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/e-library/documents/policies/legal%20migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/e-library/documents/policies/legal%20migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf
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kulturní identity v rámci komunity.41 Stát vytváří politiky, které poskytují etnickým 

skupinám vysokou míru politické a kulturní autonomie včetně podpory rovnosti příležitostí 

s většinovou společností. Kulturní rozmanitost vnímá jako obohacující element, který je 

třeba zachovat.42 

Do kontrastu k multikulturnímu přístupu se staví asimilační, který oproti 

multikulturalismu považuje za základní jednotku integrace jednotlivce. Integraci vnímá jako 

proces úplného opuštění kultury přistěhovalce a přizpůsobení se kultuře majoritní 

společnosti včetně tradičních národních hodnot a jazyka.43 Dominuje představa o 

homogenním uspořádání se společnou identitou bez uznání nezávislosti menšinové 

komunity.44 

Třetím a posledním představeným přístupem je občanská integrace, která se opět 

zaměřuje na jednotlivce a je možné ji považovat za alternativu k tradičně zaváděným 

modelům integrace.45 V rámci této strategie došlo k zavádění a posilování občanských 

požadavků v různých fázích pohybu migranta v zemi, jako je vstup, usazení a občanství, kdy 

stát staví určité bariéry migrantům, jako je složení integračního testu, splnění jazykového 

požadavku nebo požadavek na znalost a respektování hodnot a kultury hostitelské 

společnosti, za účelem regulace vstupu, usazení nebo naturalizace migranta.46 Strategie tak 

umožňuje omezovat příliv migrantů a také „vybírat“, kdo bude mít možnost vstoupit, 

pobývat na území nebo se stát občanem dané společnosti.47 Tato strategie souvisí se 

zaváděním testů občanství v mnoha státech na přelomu tisíciletí. 

 

 
41 Sergio Carrera, „A Comparison of Integration Programmes in the EU. Trends and Weaknesses", CEPS 
Challenge Papers, č. 1 (březen 2006): 4, https://www.ceps.eu/ceps-publications/comparison-integration-
programmes-eu-trends-and-weaknesses/ (staženo 2. května 2021). 
42 Bosswick a Heckmann, „Integration of migrants”, 7– 8. 
43 Ibid., 4. 
44 Carrera, „A Comparison of Integration Programmes in the EU“, 4. 
45 Christian Joppke, “Beyond national models: Civic integration policies for immigrants in Western Europe”, 
West European Politics 30, č. 1 (2007): 1– 2, https://www-tandfonline-
com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1080/01402380601019613?needAccess=true (staženo 3. května 2021). 
46 Sara Wallace Goodman, “Integration Requirements for Integration’s Sake? Identifying, Categorising and 
Comparing Civic Integration Policies”, Journal of Ethnic and Migration Studies 36, č. 5 (květen 2010): 17– 18, 
https://doi.org/10.1080/13691831003764300 (staženo 3. května 2021). 
47 Ibid., 9, 18. 
 

https://www.ceps.eu/ceps-publications/comparison-integration-programmes-eu-trends-and-weaknesses/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/comparison-integration-programmes-eu-trends-and-weaknesses/
https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1080/01402380601019613?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1080/01402380601019613?needAccess=true
https://doi.org/10.1080/13691831003764300
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1.3 Metodologická část práce 

Tato práce je jednopřípadovou studií zabývající se přístupem k občanství ve Spojeném 

království a způsobem, jakým ho proměnily naturalizační politiky a migrace aplikováním 

vymezené typologie občanství a modelů integrace. V rámci problematiky se práce snaží 

odpovědět na následující otázku: Jakým způsobem se proměnil přístup k občanství 

v důsledku migrace a naturalizačních politik? Zároveň výzkum předpokládá, že v důsledku 

obav z nedostatku integrace komunit imigrantů a následnému zpřísňování opatření pro 

získání statusu občana došlo ke změně od liberálního a multikulturního přístupu k více 

restriktivním formám přístupů ke konceptu občanství. Cílem práce je zmapovat velmi 

diskutovanou problematiku naturalizace ve Velké Británii a na základě analýzy obsahu 

přípravných materiálů na test občanství poskytnout velmi jedinečný a komplexní obraz toho, 

jak se během let proměnil přístup k občanství. 

Z hlediska tematického vymezení se práce věnuje pohledu Spojeného království na 

koncept občanství včetně způsobu, jakým ho proměnily naturalizační politiky a migrace 

spolu s občanským testováním, poskytnutím důležitého kontextu vývoje zaváděných 

opatření. Práce však nemá za cíl zhodnotit, do jaké míry jsou naturalizační politiky efektivní 

v rámci integrace jednotlivců do společnosti a také, jestli jsou přípravné materiály na test 

občanství správným nástrojem, jakým ověřovat nárok na občanství nebo usazení se v cílové 

zemi. Ambicí bakalářské práce také není přispět do akademické debaty ohledně ztráty 

občanství nebo naopak nabývání občanství jiným způsobem než naturalizací. 

Jako oblast zkoumání bylo zvoleno Spojené království, protože představuje velmi 

zajímavou zemi z hlediska občanství kvůli své koloniální minulosti a charakteru typicky 

multikulturního státu. Zavádění občanských testů se tak setkalo se značnou kontroverzí a 

jejich obsah je dodnes předmětem mnoha debat v akademické sféře i v médiích. Z tohoto 

důvodu je zajímavé problematiku občanství zkoumat. Časově je práce ohraničena především 

lety 2005 a 2013. V roce 2005 totiž došlo k implementování znalostního požadavku v rámci 

naturalizační strategie a započalo tak testování občanství, které se stalo zlomem v politikách 

státu vůči imigrantům. Rok 2013 je rokem poslední revize testů občanství, která je platná do 

současnosti.  Práce však stručně shrnuje i zmapování migrace od 2. světové války a krátce 

se věnuje také přístupu od roku 1981, protože obě časová období poskytují důležitý 

historický kontext pro porozumění změny vnímání konceptu občanství. 
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Obsah práce vychází především z primárních pramenů, kterými jsou již zmíněné 

přípravné materiály na Life in the UK test a dokumentů vydaných vládou, jako jsou reporty 

nebo výzkumné a informační publikace. Stěžejní pro celou práci jsou však oficiální příručky, 

které jsou publikovány pod ministerstvem vnitra a kompletní revizí prošly celkem třikrát. 

Dají se charakterizovat jako pomocné materiály poskytující nezbytné informace a znalosti, 

ze kterých vychází test občanství. Některé z nich zároveň obsahují modelové otázky. 

Příručky představují velmi výjimečný výzkumný nástroj, protože jejich dostupnost je velmi 

omezená. V České republice nejsou vůbec k dostání a pro analýzu bylo třeba dvě starší 

vydání nalézt po antikvariátech ve Spojeném království. I přes to bylo možné shromáždit 

všechny dosud publikované edice handbooků včetně knih s modelovými otázkami. Jedná se 

o sedm publikací, kterými jsou: Life in the United Kingdom: A journey to Citizenship48, Life 

in the United Kingdom: A Journey to Citizenship – 2nd Edition49 a The Official Life in the 

United Kingdom - A Guide for New Residents.50 K publikacím od roku 2007 a 2013 byly 

vydány také dodatečné příručky Official Citizenship Test Study Guide 51, The Life in the UK: 

Official Study Guide52 a Passing the life in the UK test: official practice questions and 

answers.53 spolu s Life in the United Kingdom: Official Practice Questions and Answers54. 

Každý rok vychází publikace znovu, ovšem jejich obsah je totožný, jedná se jen o další 

dotisk vydaných edic. Dochází v nich pouze k faktografickým úpravám, které nemají vliv 

na analýzu. Informace byla ověřena u vydavatele příruček. 

Pro zpracování publikací k občanským testům byla požita metoda kvalitativní 

dokumentové analýzy a na základě předem definované typologie občanství a integračních 

přístupů v teoretické části práce byly dokumenty zkoumány. Analýza byla rozdělena do 

jednotlivých časových období korespondujících s aktuální edicí přípravných materiálů. 

Účelem analýzy je hledání elementů přístupů v jednotlivých časových obdobích a následné 

rozdělení výsledků analýzy do tematických celků na: liberální přístup a multikulturalismus, 

republikánský přístup a občanskou integraci a komunitární přístup a asimilace. Podle 

tematických celků jsou určeny výsledky analýzy a zhodnocena změna přístupu k občanství. 

  

 
48 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship (London: TSO, 2006). 
49 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition (London: TSO, 2009). 
50 Home Office, Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition (London: TSO, 2021). 
51 Home Office, Official Citizenship Test Study Guide (London: TSO, 2009). 
52 Home Office, The Life in the UK: Official Study Guide (London: TSO, 2021). 
53 Home Office, Passing the life in the UK test: official practice questions and answers (London: TSO, 2009). 
54 Home Office, Life in the United Kingdom: Official Practice Questions and Answers (London: TSO, 2021). 
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2 Migrace a naturalizace ve Velké Británii 

Tato kapitola se věnuje kontextu zavádění testů občanství a přístupu k imigrantům. Nejprve 

je poskytnut stručný historický přehled o migraci do Velké Británie a poté je pozornost 

přesunuta na vývoj naturalizačních politik nezbytných pro pochopení problematiky testování 

občanství. 

2.1 Migrace do Velké Británie 

Etnické a národnostní složení Velké Británie je z velké části ovlivněno její koloniální 

historií. Díky jejímu expanzivnímu charakteru byla v minulosti spíše emigrační než 

imigrační zemí a obyvatelé se vystěhovávali na nově získaná území, ovšem tento trend se 

rozpadem britského impéria po druhé světové válce rapidně obrátil a následující roky se 

nesly v duchu změny demografické krajiny obyvatelstva, regulace migrace a zaujetí pozice 

k „barevným“ příchozím z bývalých britských území.55 

První dvě významné imigrační vlny je však možné sledovat už od 19. století příchodem 

migrantů z Irska a velkého množství židovského obyvatelstva prchajícího před 

pronásledováním a pogromy, a to především z Ruska a východní Evropy. V reakci na to byl 

v roce 1905 ustaven první zákon na kontrolu migrace a do roku 1914 se v Británii usadilo 

přes 120 000 židů.56 Během 30. let se počet židů a dalších osob, především z Polska 

prchajících před nacistickým režimem, nadále zvyšoval až do konce 2. světové války.57 Další 

obyvatelstvo do ekonomicky vyčerpané země dorazilo v rámci „programu evropských 

dobrovolných pracovníků“. Jednalo se o většinou vysídlené osoby z uprchlických táborů 

v Polsku, Německu a východní Evropě, které se měly podílet na poválečné rekonstrukci 

státu.58 

 
55 Baršová a Barša, Přistěhovalectví a liberální stát, 110. 
56 Martin Schain, “Understanding British Immigration Policy”, in The Politics of Immigration in France, 
Britain, and the United States: A Comparative Study (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 127, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=455407 (staženo 3. května 2021). 
57 “400 Years of Refugee Movement to the UK”, Refugee History, http://refugeehistory.org/timeline-
refugee?rq=400%20Years%20of%20Refugee%20Movement%20to%20the%20UK (staženo 3. května 2021). 
58 Christina Julios, Contemporary British Identity: English Language, Migrants and Public Discourse (London: 
Routledge, 2017), 84, https://doi.org/10.4324/9781351161206 (staženo 3. Května 2021). 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=455407
http://refugeehistory.org/timeline-refugee?rq=400%20Years%20of%20Refugee%20Movement%20to%20the%20UK
http://refugeehistory.org/timeline-refugee?rq=400%20Years%20of%20Refugee%20Movement%20to%20the%20UK
https://doi.org/10.4324/9781351161206


 

 

14 

Třetí a nejdůležitější vlnou pro další vývoj migračních politik Velké Británie byla 

poválečná ekonomická migrace ze zemí tzv. Nového Commonwealthu (země 

Commonwealthu bez Kanady, Nového Zélandu a Austrálie), která trvala až do 70. let a 

přispěla k budoucímu vývoji multikulturalismu a vnímání národní identity, 

antidiskriminačních opatření, ale také rasových nepokojů a segregaci etnických menšin 

v Británii.59 Jednalo se především o „barevné“, většinou chudé, nekvalifikované 

obyvatelstvo z oblasti Karibiku, jižní Asie a Afriky. Migraci podnítil především zákon o 

občanství vydaný v roce 1948 v reakci na vyhlášení nezávislosti Indie a Pákistánu v roce 

1947. Zákon udělil všem členům Commonwealthu britské občanství a díky tomu měli 

všichni patřící „pod britskou korunu“ stejná práva pro osídlení a vstup do Velké Británie.60 

První k břehům připluli migranti z Jamajky a dalších oblastí Karibiku, po nich během 50. let 

přicházeli Indové a Pákistánci. V 60. letech pokračovala migrace z těchto území a narůstaly 

obavy o regulaci těchto migrantů a o nárůst rasových nepokojů.61 Postupné restriktivní 

imigrační zákony z roku 1962 a 1968 vedly až k úpravě imigračního zákona v roce 1971, 

kdy byla výrazně omezena ekonomická migrace z Commonwealthu a vyjasněna práva osob, 

které měly přístup do Velké Británie pouze s pracovním povolením, pokud neměli rodiče 

narozené na území Spojeného království.62 Toto opatření bylo reakcí nejen na migraci 

z východní Afriky, především Keni a Ugandy63, ale i na blížící se členství v Evropském 

společenství, ke kterému došlo v roce 1973 a kde volný pohyb osob v rámci společenství 

dával přednost členům před obyvateli z třetích zemí, kteří by nemuseli přispívat tolik do 

ekonomické prosperity země.64 

Od 80. let 20. století se tak utlumila pracovní migrace a hlavní důvody migrace nahradilo 

sjednocování rodin a získání politického azylu. Množství žadatelů o azyl rapidně rostlo 

především v důsledku studené války, pádu Berlínské zdi a rozpadu Sovětského svazu, který 

vedl k vysídlení milionů osob.65 K počtu uprchlíků přispěla také občanská válka na Srí 

 
59 Julios, Contemporary British Identity, 80. 
60 Ibid., 80– 86. 
61 Christian Joppke, Immigration and the Nation-State: The United States, Germany, and Great Britain. 
(Oxford: Oxford University Press, 1999), 100–106, doi: 10.1093/0198295405.001.0001 (staženo 3. května 
2021). 100– 106. 
62 Callum Williams, “Patriality, Work Permits and the European Economic Community: The Introduction of 
the 1971 Immigration Act”, Contemporary British History 29, č. 4 (2015): 2– 3, 
https://doi.org/10.1080/13619462.2014.1002775 (staženo 3. května 2021). 
63 “400 Years of Refugee Movement to the UK”, Refugee History. 
64 Williams, “Patriality, Work Permits and the European Economic Community”, 2– 3. 
65 Daniel Briggs a Dorina Dobre, “A Short History of Migration to the UK: From Post-War to New Labour”, in 
Culture and Immigration in Context: An Ethnography of Romanian Migrant Workers in London (London: 

https://doi.org/10.1080/13619462.2014.1002775
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Lance, která vedla k migraci Tamilů, následovali Kurdové v důsledku perzekuce v Turecku, 

Iráku a Íránu a uprchlíci v důsledku občanské války v Somálsku.66 V roce 1991, 2000 a 2002 

dosáhli žadatelé o azyl rekordního počtu67, a to především kvůli migrantům z Afriky (Ghana, 

Nigérie) a Blízkého Východu (Afghánistán, Irák).68 Další vlna uprchlíků byla z bývalé 

Jugoslávie, která čítala dohromady přes 5 000 uprchlíků z Bosny a Kosova.69 Uprchlické 

vlny měly vliv na zpřísnění hraničních kontrol a útoky 11. září 2001, které změnily pohled 

na migraci a zvýšily obavy z terorismu, podpořily další posílení opatření pro žadatele o 

azyl.70 

Sjednocování rodin bylo kromě uprchlických vln další výraznou formou migrace v 90. 

letech, kterou podnítilo nastoupení vlády Labouristické strany v roce 1997.71 Ta se zaměřila 

na antidiskriminační opatření, podpořila znovu pracovní migraci a zrušila pravidlo 

„primárního účelu“. Pravidlo požadovalo, aby žadatel prokázal, že manželství nebylo 

uzavřeno za účelem umožnění vstupu do Spojeného Království, a díky tomu se o 50 % zvýšil 

počet přicházejících partnerů.72 

Posledním faktorem, který je třeba zmínit v rámci řízení migrace do Británie, bylo 

rozšíření Evropské unie v roce 2004. Británie umožnila nově příchozím státům z východní 

Evropy přístup na pracovní trh a rapidně tak vzrostl počet pracovních migrantů, především 

z Polska.73 Počty přesáhly očekávání britské vlády a v roce 2005 byl představen návrh nové 

vládní strategie, která by umožnila trvalé usídlení jen vysoce kvalifikovaným pracovníkům 

a omezila tak přístup nekvalifikovaných, které měli pracovníci z členských zemí EU 

nahradit.74 Británie tedy opět směřovala k přísnější imigrační politice exkluzivní pro určité 

skupiny migrantů. 

 

Palgrave Pivot, 2014), 21, https://doi.org/10.1057/9781137380616_2 (staženo 3. 5. 2021). 
66 “400 Years of Refugee Movement to the UK”, Refugee History. 
67 Peter William Walsh, „Asylum and refugee resettlement in the UK“, The Migration Observatory, 6. 
prosince 2021, https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migration-to-the-uk-asylum/ 
(staženo 3. května 2021). 
68 Martin Schain, “Understanding British Immigration Policy”, 151. 
69 “400 Years of Refugee Movement to the UK”, Refugee History. 
70 Briggs a Dobre, “A Short History of Migration to the UK”, 22– 23. 
71 Ibid., 22. 
72 „How did immigration get out of control?“, Migration Watch UK, 
https://www.migrationwatchuk.org/briefingpaper/document/116 (staženo 3. května 2021). 
73 Briggs a Dobre, “A Short History of Migration to the UK, 23– 24. 
74 Baršová a Barša, Přistěhovalectví a liberální stát, 113. 

https://doi.org/10.1057/9781137380616_2
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migration-to-the-uk-asylum/
https://www.migrationwatchuk.org/briefingpaper/document/116
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2.2 Vývoj naturalizačních politik ve Velké Británii 

Od přelomu tisíciletí se naturalizačním a imigračním politikám v důsledku obav z kulturní 

rozmanitosti a přílivu stále se zvyšujících počtů nových migrantů opět začala věnovat 

pozornost. Tento důraz na naturalizaci a zákony spojené s migrací svědčí o narůstající snaze 

o integraci některých komunit a obavě z jejich nedostatečného začlenění se do britské 

společnosti.75 Představení testů občanství také podpořilo již přítomné debaty ohledně 

úpadku multikulturalismu v Evropě. Velká rozdílnost se stala předmětem diskusí spojených 

s integrací a krizí občanství. Británie se proto více zaměřila na prosazování britských 

národních hodnot a definování správného britského občana.76 

Počátky testování občanství je možné sledovat od nástupu Labouristické strany v čele 

s premiérem Tonym Blairem, která se také nazývala New Labour. Pod vládou labouristické 

strany se výrazně přeměnily naturalizační politiky a došlo k aktualizaci zákona o britské 

státní příslušnosti z roku 1981. Hlavním impulsem k přeměně legislativy se mimo jiné staly 

občanské rasové nepokoje na severu Anglie, a to především v Bradfordu a Oldhamu v roce 

2001, které vzbudily obavy o soudržnost komunit a nedostatku sdílených hodnot britských 

občanů způsobené především etnickou diverzitou.77 V návaznosti na tyto události byla 

v roce 2002 publikována vládní Bílá kniha s názvem Secure Borders, Safe Haven pod 

vedením Sira Bernarda Cricka. Kniha především kladla důraz na prosazování společných 

hodnot a účasti občanů na chodu společnosti. Na základě tohoto reportu došlo k začlenění 

myšlenky identity a příslušnosti do právních procesů naturalizace. Také se zde představil 

základní požadavek na znalost jazyka a života ve Velké Británii.78 

 

 

 
75 Catherine Puzzo, „UK Citizenship in the Early 21st Century: Earning and Losing the Right to Stay“, French 
Journal of British Studies 21, č. 1 (červenec 2016): 1– 2, https://doi.org/10.4000/rfcb.721 (staženo 2. května 
2021). 
76 Bridget Byrne, “Testing Times: The Place of the Citizenship Test in the UK Immigration Regime and New 
Citizens’ Responses to It”, Sociology 51, č. 2 (duben 2017): 2– 3, https://doi.org/10.1177/0038038515622908 
(staženo 3. května 2021). 
77 Bridget Anderson, Us and Them?, 8– 12. 
78 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 14– 17. 

https://doi.org/10.4000/rfcb.721
https://doi.org/10.1177/0038038515622908
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„Musíme rozvíjet smysl pro občanskou identitu a sdílené hodnoty a znalost 

anglického jazyka (nebo velšského jazyka nebo skotské gaelštiny, které jsou 

stanoveny v Zákonu o britské státní příslušnosti z roku 1981), může tento cíl 

nepochybně podpořit.“79 

V rámci této diskuse ohledně striktnějších požadavků na naturalizaci se ve stejném roce 

představil vládní návrh zákona o státní příslušnosti, přistěhovalectví a azylu, který se snažil 

implementovat navržená opatření v Crickově reportu. Návrh zákona mimo jiné obsahoval i 

již zmíněný dodatečný požadavek na naturalizaci, a to „dostatečnou znalost života ve Velké 

Británii“. Znalost života ve Velké Británii by údajně posílila pocit občanské identity a 

sdílené hodnoty. Dne 7. listopadu 2002 dostal návrh zákona královský souhlas.80 

V září roku 2003 poradní skupina opět v čele s Bernardem Crickem zveřejnila zprávu The 

New and The Old, která opět zmiňovala nutnost soudržnosti komunity a aktivní participaci 

občanů ve společnosti. Také navrhovala zavedení povinného jazykového testování. V roce 

2004 byl požadavek na znalost jazyka schválen, a to i pro partnery britského občana. 

Požadavek na uspokojivou znalost života ve Velké Británii vešel v platnost v roce 2005. Od 

tohoto roku žadatelé o naturalizaci musí prokázat splnění požadavku na znalost života 

vykonáním testu občanství (Life in the UK test), ovšem pokud mají na základě ESOL 

(English to Speakers of Other Languages) úroveň B1. Pokud měli nižší úroveň, druhou 

možností bylo absolvování jazykového kurzu s občanskou výukou ve středisku pro 

vzdělávání dospělých.81 

Následné nepokoje v Londýně roku 2005 vedly k naléhavějším debatám ohledně dalšího 

jasného definování a zpřísnění naturalizačních procesů, a to také kvůli nástupu Gordona 

Browna do funkce premiéra. V roce 2007 bylo testování občanství rozšířeno i na žadatele o 

trvalý pobyt. Tímto opatřením se stalo testování občanství nástrojem pro kontrolu migrace. 

Požadavek byl již dříve oznámen v rámci pětileté vládní strategie ohledně azylu a 

přistěhovalectví, která měla zajistit účinnější dozor nad nově příchozími.82 

 
79 Home Office, “Secure Borders, Safe Haven - Integration with Diversity in Modern Britain” (London: Home 
Office, 2002), 33, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/25092
6/cm5387.pdf (staženo 3. května 2021). 
80 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK“, 16– 17. 
81 Oers, Deserving Citizenship, 98– 101. 
82 Ibid., 103– 105. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/250926/cm5387.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/250926/cm5387.pdf
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Za vlády Gordona Browna se vnímaní občanství dále proměňovalo. Od důrazu na 

britskou identitu a sdílené hodnoty, komunitní soudržnost a aktivní participaci se pozornost 

přesunula k integrační politice nazvané „cesta za občanstvím“. V únoru roku 2008 

publikovala britská vláda zelenou knihu s názvem The Path To Citizenship: Next Steps In 

Reforming The Immigration System. V tomto dokumentu bylo naznačeno, že britská vláda 

bude vybírat žadatele o občanství na základě toho, jakým způsobem jednotlivec přispěje do 

britské společnosti. Byla také definována třífázová cesta k občanství.83 První fází byl 

přechodný pobyt, druhou zkušební občanství a třetí konečné britské občanství nebo získání 

trvalého pobytu v zemi. Cesta má zdůrazňovat požadavky na tzv. „zasloužené občanství“.84 

Vládní report se poté stal inspirací pro schválený zákon o hranicích, občanství a 

přistěhovalectví z roku 2009. Zákon zrušil vazby mezi délkou trvalého pobytu v zemi, 

právem na pobývání v zemi a naturalizací. Britské občanství bylo koncipováno jako poslední 

krok v cestě migrantů. Občanství se tak stalo ne předmětem podpory integrace, ale 

konečným bodem, který slouží k dokončení integrace přistěhovalce. Nově příchozí si musí 

status občana „zasloužit“, a to nejprve udělením dočasného pobytu na 5 let, poté měli 

možnost získat zkušební občanství minimálně na 12 měsíců, které však nepřinášelo žádná 

občanská práva. Po lhůtě 12 měsíců mohli migranti konečně dosáhnout statusu občana nebo 

získání trvalého pobytu v zemi. Zkušební doba byla navíc doplněna o několik požadavků, 

jako je například dokázání přispívání do země placením daní nebo třeba prokázání občanské 

angažovanosti.85 

S nástupem vlády koalice konzervativců a liberálů v roce 2011 (The Coalition) byla však 

politika „aktivního občanství“ související s angažovaností a přispíváním do komunity 

opuštěna stejně tak jako opatření ohledně dočasného občanství, především kvůli své 

zbytečné komplikovanosti a byrokracii. Ovšem vláda koalice zůstala u konceptu 

zaslouženého občanství a morální a ekonomická způsobilost jsou stále ústředími požadavky. 

Posílil se důraz na tzv. dobrý charakter, který je spojen s trestní bezúhonností. V roce 2013 

byl také reformován test občanství, který klade větší důraz na znalost britské kultury a 

 
83 Ibid., 104– 107. 
84 Cristiano Bee a Dimitra Pachi, „Active Citizenship in the UK: Assessing Institutional Political Strategies 

and Mechanisms of Civic Engagement“, Journal of Civil Society 10, č. 1 (březen 2014): 9– 11, 
10.1080/17448689.2014.895604 (staženo 3. května 2021). 
85 Border and Immigration Agency, “The path to citizenship: next steps in reforming the immigration 
system” (London: Home Office, 2008), 25– 27,  http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2008-

0483/DEP2008-0483.pdf (staženo 3. května 2021). 

https://doi.org/10.1080/17448689.2014.895604
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historie, která v předchozích vydáních nebyla vyžadována.86 Od roku 2013 se také stala 

povinnou jazyková znalost na úrovni B1 společně se splněním testu občanství bez možnosti 

výběru pouze jednoho z požadavků. Byl tak opuštěn systém, který umožňoval dvě cesty 

k dosažení občanství.87 Nové zaměření testu na britské hodnoty a principy vedlo 

k odstranění praktických informací z občanského testu. Ústředním zájmem se tedy stalo 

získání povědomí o tom, jaké je to být „pravý“ Brit, která naznačuje převzetí kulturních 

vzorců a směřuje k vnímání občanství jako něco, co se dá naučit, adaptovat a testovat. 

Testování tím směřuje k více exkluzivnímu a privilegovanému způsobu vybírání občanů. 

3 Analýza přístupu k občanství ve Velké 

Británii 

Tato kapitola se již přímo věnuje samotné analýze přístupu k občanství. Na základě 

kvalitativní dokumentové analýzy byl text rozdělen do časových úseků, které kopírují revizi 

občanských testů. V každém časovém úseku je detailně popsána podoba přístupu 

k občanství na základě přípravných materiálů a jsou zde představeny výňatky z publikací či 

testové otázky pro demonstraci jednotlivých argumentů. Při analýze přístupu před rokem 

2005 byl základním předmětem zkoumání občanský zákon z roku 1981. 

3.1 Přístup k občanství před rokem 2005 

Před schválením zákona o státní příslušnosti, přistěhovalectví a azylu z roku 2002 a 

následnému zavedení ceremonií občanství, jazykových požadavků a zahájení testování 

znalosti života ve Velké Británii v roce 2005 se přístup k občanství řídil především 

občanským zákonem z roku 1981.88 Zákon byl představen za účelem upravení vztahů 

s bývalými koloniemi a status občana Spojeného království a kolonií rozdělil na tři dílčí 

občanství.89 Určil tak britské občanství, občanství britských závislých území a britské 

 
86 Catherine Puzzo, „UK Citizenship in the Early 21st Century“, 6– 7, 9.  
87 Oers, Deserving Citizenship, 109. 
88 Oers, Deserving Citizenship, 92, 95, 100. 
89 UK Visas and Immigration, “Historical background information on nationality” (London: Home Office, 
2017) , 19, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65099
4/Background-information-on-nationality-v1.0EXT.pdf (staženo 3. května 2021) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650994/Background-information-on-nationality-v1.0EXT.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650994/Background-information-on-nationality-v1.0EXT.pdf
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zámořské občanství. Podle vazby na Spojené království bylo přisouzeno každému jedno 

z určených občanství,90 z nichž pouze to britské umožňovalo získat neomezený pobyt na 

území Spojeného království.91 

Pro získání britského občanství naturalizací byly požadavky poměrně benevolentní a 

uděleno mohlo být plnoletým a způsobilým jedincům, kteří pobývali na území Spojeného 

království 5 let a během té doby neopustili zemi na více jak 450 dní. Zároveň nesměli 

podléhat poslední rok imigračním zákonům, měli splňovat požadavek „dobrého charakteru“ 

(požadavek neplatil na občanství britských závislých území), měli mít uspokojivou znalost 

jednoho z národních jazyků Velké Británie a jejich úmyslem bylo žít na území státu.  

Partneři britských občanů žádající o naturalizaci nepodléhali žádným požadavkům a získali 

status občana automaticky.92 

Udělení občanství bylo spíše byrokratický proces a požadavky kromě pobytu v zemi 

nebyly nijak zvláštně vynucovány.93 Dobrý charakter nebyl v zákoně specificky definován 

a v praxi to znamenalo vzít v potaz všechny faktory žadatelovy osobnosti (například 

kriminální historii) a určit, jestli může získat status občana. Ovšem často byl proces 

minimalizován jen na upřímné odpovídání na otázky při podávání žádosti o občanství.94 

Jazykové znalosti se prověřovaly většinou pouhým správným vyplněním formuláře žádosti 

o občanství. V případě podezření ohledně úrovně jazyka se znalost ověřovala telefonickým 

nebo osobním rozhovorem s policejním úředníkem a pokud si vzájemně rozuměli, 

požadavek byl splněn. Velmi mírný přístup je možné potvrdit i tím, že pouze 0,15 % 

žadatelům bylo v roce 1996 zamítnuto občanství na základě nedostatečné znalosti jazyka.95 

Nedůsledné ověřování požadavků na naturalizaci a velká otevřenost Spojeného království 

údajně vytvořila nedostatek pocitu příslušnosti k národu a smyslu pro společnou občanskou 

identitu. Vyšší jazyková znalost by pomohla lidem z různých kultur více si porozumět mezi 

sebou, porozumět svým občanským právům a povinnostem a více se integrovat do 

společnosti, proto došlo k zavádění přísnějších opatření, které spočívaly v normalizování 

 
90 British nationality act 1981, c. 61 (PGA), https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/enacted. 
91 Baršová a Barša, Přistěhovalectví a liberální stát, 111. 
92British nationality act 1981, c. 61 (UK), https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/enacted. 
93 Anderson, Us and Them?, 12. 
94UK Visas and Immigration, “Good character: nationality policy guidance” (London: Home Office, 2020), 8, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/92365
6/good-character-guidance-v2.0-gov-uk.pdf (staženo 3. května 22021). 
95 Oers, Deserving citizenship, 92. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/enacted
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923656/good-character-guidance-v2.0-gov-uk.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923656/good-character-guidance-v2.0-gov-uk.pdf
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jazykových požadavků rozšířených i na chotě britských občanů a zavádění občanských 

ceremonií.96 

3.2 Přístup k občanství od roku 2005 

V roce 2005 byl implementován na základě již zmíněných obav o nedostatečnou integraci 

komunit imigrantů, pocit sounáležitosti a sociální soudržnost, požadavek na testování 

znalosti života ve Velké Británii, který vedl k vydání první publikace Life in the United 

Kingdom: A Journey to Citizenship.97 K rozhodnutí vedly především rasové nepokoje v roce 

2001, které vznesly otázky ohledně segregace komunit imigrantů a report vypracovaný 

poradní skupinou v čele s Tedem Cantlem ohledně problematiky soudržnosti komunit tuto 

nedostatečnou integraci potvrdil tvrzením, že v takto separovaných komunitách si migranti 

nejsou schopni osvojit britské hodnoty a vnímat význam britského občanství.98 Následující 

zpráva poradce Labouristické strany Sira Bernarda Cricka, která prohlašovala nutnost větší 

participace v rámci občanství a rozvoje komunit, vedla k samému zavedení testu a určení 

celého obsahu publikace.99 

Příručka slouží údajně pro seznámení se se vším nezbytným pro úspěšné složení testu 

občanství a naznačuje významnou změnu v tom, jak je občanství vnímáno. Vydání knihy 

ukazuje, že již nelze považovat občanství za automaticky přisouzené, ale je třeba udělat test 

a tím si ho svým způsobem zasloužit naučením se potřebných informací uvedených 

v příručce.100 Možnost selhání v testu také naznačuje exkluzivitu tohoto statusu, protože 

pouze ti úspěšní na něj mají právo. Dá se tedy vnímat jako určité privilegium získané na 

základě osvojení si určitých informací, které definují, jak by měl vypadat pravý britský 

občan, a ukazuje směr občanství k občanské integraci jedince.101 Obsah publikace poté 

zrcadlí, jaké má Velká Británie představy o občanství a požadavky na takového občana. 

Samotná příručka je rozdělena na 9 částí, a to úvodní část a 8 kapitol: The making of the 

United Kingdom, A changing society, Britain today: a profile, How Britain is governed, 

 
96 Oers, „Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK”, 14– 15. 
97 Gray a Griffin, “A journey to citizenship”, 1. 
98 Ted Cantle, “Community Cohesion: A Report of the Independent Review Team” (London: Home Office, 
2001), 6, 9, https://tedcantle.co.uk/pdf/communitycohesion%20cantlereport.pdf (staženo 3. května 2021). 
99 Oers, Deserving citizenship, 98. 
100 Ibid., 92. 
101 Gray a Griffin, “A journey to citizenship”, 4. 

https://tedcantle.co.uk/pdf/communitycohesion%20cantlereport.pdf
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Everyday needs, Employment, Sources of help and information a Knowing the law.102 

Úvodní část obsahuje pár slov od ministra vnitra k integraci a občanství. Poté má tato část 

informativní charakter a seznamuje žadatele o občanství se základními okolnostmi 

naturalizace a také s možnostmi případné pomoci migrantům. Po úvodních informacích již 

následuje kapitola, která pojednává o historii Spojeného království od dobytí Římany až po 

aktuální události z doby do vydání příručky. Kapitola s názvem Changing society seznamuje 

žadatele s migrací do Velké Británie, s měnící se rolí žen v britské společnosti a stručnými 

informacemi o rodině a dětech. Následují informace ohledně složení populace, etnické 

diverzitě, náboženství nebo také o tom, jak je Velká Británie rozdělena na regiony.  Do 

kapitoly jsou mimo jiné zahrnuty znalosti zvyků a tradic včetně náboženských svátků a 

dalších významných dnů. V části How Britain is governed se klade důraz na znalost 

politického systému státu a jednotlivých správních orgánů, volebního systému nebo 

informace ohledně možností zapojení občana do podílení se na politickém dění ve státě. 

Následující část Everyday needs se snaží seznámit budoucího občana se základními 

informacemi ohledně bydlení, placení daní, pojištění, měny nebo také vzdělání a 

zdravotnického systému. Je zde zahrnuto i téma trávení volného času, včetně cestování. 

Následující dvě kapitoly pojednávají podrobně o oblasti zaměstnání a o zdrojích informací 

ze všech oblastí, které by potencionální občan potřeboval získat. Kniha je zakončena 

seznámením se základními právy a povinnostmi občana Spojeného království, včetně 

pojednání o lidských právech. 

Je zřejmé, že od roku 2005 je kladen důraz na rozšíření občanství od vnímaní jako pouhý 

právní status k občanství vnímanému jako aktivitu nebo společnou identitu. Stát rozlišuje 

mezi národní identitou a občanskou identitou. Rozdíl vnímá mezi národní identitou 

Angličanů nebo Skotů a občanskou identitou Britů.103 Být Britem je považováno za 

nadřazené národním identitám, které se údajně liší kulturně.104 Dá se tedy předpokládat, že 

od občana je vyžadováno sdílet společnou definovanou britskou identitu, která má své 

hodnoty, práva a povinnosti. Stále je zde prostor pro část ze své vlastní kultury, ovšem 

zároveň se očekává přizpůsobení, jak naznačují úryvky z knihy. 

 
102 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship. 7– 8. 
103 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 17. 
104 Ibid., 42. 
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„Vláda má rovněž zájem o to, aby ti, kteří se stanou britskými občany, hráli v naší 

společnosti aktivní roli, a to jak politickou, tak ekonomickou, a měli pocit 

sounáležitosti s širší komunitou“105 

„Je třeba si uvědomit, že silně udržované etnické a náboženské identity mohou 

zůstat vedle britské identity, ale často se časem změní nebo přizpůsobí…“106 

Jistá nadřazenost a požadování podřízení se majoritní společnosti se společnou identitou 

však dokazuje i zavedení obřadů občanství, kde migrant skládá přísahu věrnosti státu a 

slibuje, že bude dodržovat pravidla a zvyky demokratického občanství. Účastnit se obřadu 

je považováno za poctu a výjimečnou událost. Imigranti mají být hrdí, že mohou být Brity.107 

„Mnoho bývalých imigrantů a jejich dětí s hrdostí říká, ‘Nyní jsem britským 

občanem’.“108 

Vnímání homogenity britských hodnot a identity, které jsou nadřazené ostatním identitám 

ve Spojeném království, je naznačeno používáním frází v knize jako „většina lidí“109, „my 

Briti“110, které předkládají, čemu většina nebo hodně lidí ve společnosti věří nebo dělá, a co 

tedy mají aspiranti na občanství přejímat.111 Přejímání i kulturních hodnot, které je 

v kontrastu s prvotní proklamací o kulturně diverzní společnosti, je poté naznačováno 

v celém textu publikace. 

„…velmi málo lidí věří, že ženy v Británii by měly zůstat doma a nechodit do 

práce.“112 

 

 
105 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 11. 
106 Ibid., 14. 
107 Ibid., 13. 
108 Ibid., 11. 
109 Ibid., 84. 
110 Ibid., 13. 
111 Ibid. 
112 Ibid., 45. 
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„Většina lidí zjistí, že začne vycházet se svými sousedy následováním několika 

jednoduchých pravidel: … vzájemným přátelským pozdravem…“113 

Definice občanství se také staví do pozice naznačující jistou nadřazenost ve spojení s 

náboženstvím, kde nejprve naopak proklamuje náboženskou svobodu a diverzitu, ovšem 

věnuje pozornost především křesťanství a vnímá Británii jako historicky křesťanskou 

zemi.114 Velmi sporný pohled na respektování plurality kultury v rámci občanství zobrazuje 

část v publikaci s názvem Pubs, která pojednává o popularitě některých podniků v rámci 

trávení volného času Britů.115 Zde je naprosto zřejmá dikce určitých kulturních návyků 

budoucí občanů. 

„Skupina přátel obvykle nakupuje rundy nápojů, kdy osoba, na kterou přijde řada, 

koupí nápoje pro všechny členy skupiny…pokud náhodou vylijete nápoj cizímu 

člověku, je považováno za slušné chování a rozumné nabídnout mu koupi jiného.116 

Velká Británie také klade v této době důraz na zapojení občana, a to především 

z ekonomicky politického hlediska. Vyzdvihována je hlavní role jazyka v úspěšné integraci, 

získání zaměstnání a politická účast.117 Velká pozornost je věnována znalosti politického 

systému a tomu, aby byl občan schopný registrovat se jako volič nebo měl povědomí o tom, 

jak být sám zvolen.118 Žadateli je dále naznačováno, že je pro něj a jeho okolí prospěšné 

vykonávat nějakou dobrovolnou činnost. Úryvky z publikace tento přístup potvrzují. 

„…lidé, kteří volí, hrají plnější roli v komunitě a nevyhnutelně jsou bráni více 

vážně“119 

 

 

 
113 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 84. 
114 Ibid., 50. 
115 Ibid., 101. 
116 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 101. 
117 Ibid., 10. 
118 Ibid., 73– 74. 
119 Ibid., 11. 
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„Ne všechna zaměstnání poskytují příležitost dobrovolnictví, ale mnoho lidí zjistí, 

že je to velmi uspokojivá činnost a může být dobrým způsobem, jak se více zapojit 

do místní komunity.“120 

Imigrantovi je však také poskytováno obrovské množství praktických informací 

z každodenního života, kontaktů, které jsou nezbytné v orientaci v nové zemi, a navrhuje 

pro něj řešení problému v nežádoucích situacích. Přistupuje se k němu jako 

nezorientovanému jedinci, kterého je třeba podpořit v nové společnosti. Ovšem stále stát 

respektuje jeho náboženskou svobodu, poukazuje na nežádoucí diskriminaci a upozorňuje 

ho na jeho práva a povinnosti v rámci občanství, které však musí respektovat. Je vnímán 

jako jedinec, kterému by prospělo znát historii a kulturu pro zapojení se do společnosti, ale 

znalost historie není pro získání občanství nezbytně nutná. Přesto naznačuje v menší míře 

prostor pro kulturní dialog, a to i díky důrazu na kulturní rozdíly mezi regiony jednotlivých 

národů, informování občana o možnosti žádosti o hypotéku v souladu s islámským právem, 

možnosti dětí chodit do jiné náboženské školy než křesťanské, nebo zdůraznění výjimky v 

zákoně pro Sikhy ohledně nošení helmy při řízení dopravního prostředku. Také je nezbytné 

zmínit, že žadatel o občanství má možnost zvolit si i druhou cestu, a to absolvování 

jazykového kurzu s občanskou výukou. 

3.3 Přístup k občanství od roku 2007 

V roce 2007 došlo k úpravě testů občanství, a především rozšíření požadavku na složení 

testu pro žadatele o získání trvalého pobytu v zemi.121 Revize testů následovala po reakci na 

bombové útoky v Londýně muslimskými obyvateli, které vedly opět k debatám ohledně 

multikulturalismu, soudržnosti komunit a podpory sdílených hodnot Britů.122 Ve svém 

proslovu v prosinci roku 2006 úřadující premiér Spojeného království Tony Blair útok 

přisoudil tomu, že útočníci nevěřili ve sjednocující britské hodnoty, které je třeba integrovat. 

Zahájil tím dobu, která se spíše odklání od multikulturalismu a do popředí staví začlenění 

jedince do britské společnosti.123  

 
120 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 110. 
121 Home Office, Official Citizenship Test Study Guide, 4. 
122 Oers, Deserving citizenship, 103. 
123 Catherine Curran-Vigier, “From multiculturalism to global values: how New Labour set the agenda”, 
Observatoire de la société britannique 5 (2008): 3– 4, https://doi.org/10.4000/osb.624 (staženo 3. května 
2021). 

https://doi.org/10.4000/osb.624


 

 

26 

Nově nastupující vláda Gordona Browna následně vydala v roce 2007 zelenou knihu 

s poznatky ohledně reformy legislativy, kde v kapitole ohledně občanství a národní identity 

vyzdvihuje potřebu jasnější definice občanství s přesně vymezenými právy a povinnostmi 

občana. Věnuje pozornost „britskosti“ (britishness) a společně vnímaným hodnotám, které 

pomohou v boji s extremismem. V neposlední řadě zmiňuje také důležitost občanské účasti 

a sociální odpovědnosti.124 

Příručky k úspěšnému složení občanského testu nebo získání trvalého pobytu vyšly již 

před publikováním zelené knihy vypracované vládou Gordona Browna. Tentokrát se počet 

knih rozšířil a ke knize Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship se připojily 

další, a to kniha s modelovými otázkami a příručka shrnující základní poznatky z hlavního 

handbooku. Publikace je téměř stejně strukturována, jako ta předchozí, ovšem zde přibyla 

kapitola ohledně budování lepších komunit.125 Také se stát více snažil poukázat na to, že za 

občanstvím musí migrant urazit tzv. cestu, a je tedy třeba si ho zasloužit splněním požadavků 

během této cesty.126 Symbolika tohoto názvu souvisí s novou legislativou představenou 

v roce 2008 ohledně „zaslouženého“ občanství, kdy si benefity státu musí žadatel zasloužit 

během přechodného období v rámci tzv. „zkušebního občanství“. Návrh zákona měl posílit 

integraci a migrantům, kteří nesplnili během zkušební doby požadavky, které zahrnovaly i 

aktivní zapojení jedince dobrovolnou činností, pomáháním ve školách nebo v politice, byla 

zamítnuta žádost i na trvalý pobyt.127 

Již od prvních stran publikace je zřejmé, že přístup k občanství od roku 2007 se přitvrdil 

z hlediska vnímání plurality, zapojení jedince do společnosti a požadavků na 

potencionálního občana. Podmínky téměř stejné na získání trvalého pobytu jako na získání 

občanství umožňují regulovat migraci a vybírat vhodné kandidáty hodné připojení se do 

britské společnosti.128 Výrazně také posílila důležitost mnohokrát zmiňované aktivní 

participace ve společnosti společně se sdílenou identitou, která údajně podporuje integraci a 

soudržnost komunit.129 

 
124 Alexander Horne a Lucinda Maer, „The Governance of Britain Green Paper“ (London: House Of 
Commons Library, 2007), 43– 44, https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/rp07-72/ 
(staženo 3. května 2021). 
125 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 5. 
126 Ibid., 4. 
127 Border and Immigration Agency, “The path to citizenship”, 25, 29. 
128 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 4. 
129 Ibid., 3. 
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Více restriktivní tón vůči imigrantovi je možné vnímat úpravou formulací mnoha částí 

knihy, které naznačují, že stát bude přísnější a méně tolerantní ke kultuře nově příchozích. 

Fráze z prvního vydání, kde bylo zmíněno, že Velká Británie potřebuje imigranty, protože 

mohou ekonomicky přispívat do státu a bez nich by nebyl dostatek pracovní síly130, je 

nahrazena pouze frází, že Velká Británie vítá nové migranty.131 Název podkapitoly Religion 

and tolerance132 byl nahrazen pouze názvem Religion.133 Stát také sebe prezentuje jako 

jednu národní identitu, která funguje jako nadřazená bez ohrožení kulturních a národních 

identit.134 Žádná duální identita zde není naznačena, jako v roce 2005. 

Posílení vnímání občanství jako aktivity a identity je dále doplněno vnímáním občana 

jako jednotlivce, který je odpovědný za to, sám si v problémových situacích poradit. Po roce 

2005 přístup naznačoval spíše obrácený pohled, kdy instituce novému občanovi pomůžou. 

Jeho účast je ověřena rozšířením testování znalosti kapitol Everyday needs135a 

Employment136. 

„Pokud jsi se ocitl bez domova, měl by si požádat o pomoc místní úřad…“137 

„Pokud potřebujete nenáročné vyšetření v nemocnici, pravděpodobně navštívíte 

ambulantní oddělení.“138 

„Které DVĚ položky bys mohl poskytnout jako dokumentaci při zakládání 

bankovního účtu nebo účtu u stavební spořitelny? (správná odpověď A a D: platný 

pas a nájemní smlouvu nebo účty za domácnost prokazující vaši adresu)“139 

„Pokud jsi osoba samostatně výdělečně činná, jsi zodpovědný za placení čeho 

z následujících možností? (správná odpověď A a D: sociální pojištění a vlastních 

 
130 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 9. 
131 Ibid., 4. 
132 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 50. 
133 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 5. 
134 Ibid., 25. 
135 Ibid., 55. 
136 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 75. 
137 Ibid., 57. 
138 Ibid., 64. 
139 Home Office, Official Citizenship Test Study Guide, 69, 75. 
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daní)“140 

Aktivní zapojení je dále spojováno s potřebou sdílet hodnoty společnosti, které se však 

týkají i sdílení kulturních hodnot. Vyzdvihuje se potřeba znalosti jazyka, kultury a 

historie.141 Od roku 2007 se testuje kromě zvyků, tradic a náboženství také typické trávení 

volného času Britů. Od migranta je požadováno znát charakteristické návyky a zájmy Britů 

v běžném životě, a to například ohledně vzdělávání, sňatků, zábavy, zaměstnání nebo 

náboženských tradic, včetně znalosti svatých patronů Velké Británie.142 Zde jsou uvedeny 

některé příklady modelových otázek pro složení testu. 

„Baptisté jsou typem… (správná odpověď A: protestantského křesťana)“143 

„Ve většině domácností mají hlavní odpovědnost za péči o děti a domácí práce 

muži. (špatně: ve většině domácností mají ženy i nadále hlavní odpovědnost za péči 

o děti a domácí práce)“144 

„Během pracovního pohovoru bys neměl klást otázky. (špatně: pokud se ptáš, 

ukazuje to, že máš zájem)“145 

„Na Štědrý den obvykle lidé ve Velké Británii… (správná odpověď A: zůstávají doma 

a jedí speciální jídlo)“146 

Za velmi důležitou je považována také znalost práv a povinností občana. Od pouhého 

výčtu důležitých právních institucí, obeznámení s právy občana a respektování lidských 

práv, včetně odmítání diskriminace, se pozornost přenesla více na jedince, který má svým 

chováním přispívat na blaho komunity. Došlo k definování tzv. „správného občana“ a byly 

normalizovány určité vlastnosti, které má splňovat. Mezi jeho odpovědnosti byla zahrnuta 

například správná výchova dětí, pomoc a ochrana rodiny, ochrana životního prostředí nebo 

 
140 Home Office, Official Citizenship Test Study Guide, 84, 89. 
141 Ibid., 3. 
142 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 39. 
143 Home Office, Passing the life in the UK test, 20. 
144 Home Office, Passing the life in the UK test, 55. 
145 Ibid., 30, 33. 
146 Home Office, Passing the life in the UK test, 105, 109. 
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také volení ve volbách.147 Jak již bylo naznačeno, od správného občana se očekává i 

pomáhání ostatním a zapojení se co nejvíce do života společnosti. V publikaci je věnována 

celá kapitola tomu, jakým způsobem je možné se zapojit, od pomáhání ve školách pořádáním 

akcí na výběr peněz přes zasedání v porotě u soudu až po dobrovolnictví v domově 

důchodců.148 Tímto způsobem jsou předkládány občanovi ideální rysy chování ve 

společnosti. Znaky takového vnímání občanství lze pozorovat v následujících ukázkách. 

„Od všech správných občanů se očekává, že pomohou policii předcházet a 

odhalovat trestné činy, kdykoliv mohou.“149 

„Každý by se měl snažit být dobrým sousedem. Můžeš s tím začít tím, že se 

představíš lidem, kteří bydlí vedle tebe.“150 

„…dobrovolnictví na pomoc se školními akcemi nebo vstupem do sdružení je 

způsob, jakým udělat něco dobrého pro školu a také získat přátelé v tvojí místní 

komunitě.“151 

Je tedy zřejmé, že od roku 2007 se více normalizovaly představy o občanech Velké 

Británie a prostor pro kulturní diverzitu byl o něco zúžen. Bezpečnostní obavy vyvolaly větší 

potřebu integrace komunit, a i přes opětovné poskytnutí množství informací, obeznámení 

s vlastními právy, svobodami, a přednesení praktických rad ohledně života v nové zemi, 

převažuje důraz na přijetí sdílených britských hodnot a identity, která je definována jako 

nadřazená identitě migranta. 

3.4 Přístup k občanství od roku 2013 

V roce 2010 došlo k nástupu vlády koalice konzervativců a liberálních demokratů v čele 

s Davidem Cameronem a změnila výrazným způsobem směr naturalizačních politik. Vláda 

opustila návrh zákona ohledně politik zaslouženého občanství včetně zavedení zkušebního 

občanství. Proces odsoudila za příliš byrokratický a složitý, ovšem chápání občanství jako 

 
147 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 107– 108. 
148 Ibid., 108– 110. 
149 Ibid., 88. 
150 Ibid., 107. 
151 Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship, 2nd edition, 108. 
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status, který je si třeba zasloužit, bylo v přístupu k migrantům zanecháno i po roce 2013.152 

V projevu ohledně imigrace v roce 2011 David Cameron vyzdvihl obavy ohledně vysoké 

úrovně přistěhovalců přicházejících do země a zmínil, že mezi lety 1997 a 2009 přišlo o 2,2 

milionů lidí více než odešlo. Vyslovil se pro zavedení politik s cílem snížit a regulovat 

migraci, která je podle něj zátěží pro komunity a sociální systém státu.153 O několik měsíců 

později se v dalším projevu opět vyjádřil k problematice migrace a zdůraznil potřebu 

selektivity příchozích do země. Na projevu oznámil také kompletní revizi občanských testů 

s britskou historií a kulturou v samém těžišti procesu.154 

V roce 2013 tak vyšla zcela upravená sada příruček pro nově příchozí do země a budoucí 

občany. Na první místo v obsahu publikace byla dosazena kapitola o hodnotách a principech 

Spojeného království, která byla před rokem 2013 mezi posledními. Po kapitole o hodnotách 

následuje krátká sekce o národnostním a geografickém členění země. Další kapitola 

s názvem A long and illustrious history pokrývá téměř 50 stran a obsahuje historii od doby 

kamenné po 21. století včetně medailonků významných osobností z oblasti kultury, politiky 

nebo vědy. Následující část je věnována britské společnosti, která zahrnuje náboženství, 

tradice, volný čas nebo například umění a kulturu. Poslední kapitolu pokrývá obsah o 

politickém systému, zákonech a roli jednotlivce v širší komunitě.155 Test pokrývá všechny 

části příručky oproti požadavkům z minulých let a zároveň je pro všechny požadována 

zkouška z anglického jazyka na úrovni B1.156 Od roku 2005 bylo možné si vybrat a 

absolvovat jazykový kurz nebo test občanství. Od této chvíle je však nutné splnit oba 

požadavky.157 

Z příručky je zřejmé, že došlo opět k větší normalizaci a přímosti jazyka oproti 

předchozím vydáním. Již zde není moc prostoru pro interpretaci a občanovi je předkládána 

jedna verze historie a kultury Britů včetně jedné národní identity. Pojednání ohledně 

 
152 Leah Bassel, Kamran Khan a Pierre Monforte, “Becoming an Active Citizen: The UK Citizenship 
Test”, Ethnicities 21, č. 2 (April 2021): 6, https://doi.org/10.1177/1468796820966360 (staženo 3. května 
2021). 
153 David Cameron, projev předsedy vlády členům Konzervativní strany o imigrační politice vlády, Londýn, 
Spojené království, 14. dubna 2011, https://www.theguardian.com/politics/2011/apr/14/david-cameron-
immigration-speech-full-text (staženo 3. května 2021). 
154 David Cameron, projev předsedy vlády o přistěhovalectví, Londýn, Spojené království, 10. října 2011, 
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-immigration (staženo 3. května 
2021). 
155 Home Office, Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition, 4– 5. 
156 Ibid., 10. 
157 Oers, Deserving citizenship, 98. 
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možností výkladu historie je zcela vynecháno. Od imigranta je požadováno respektování a 

podporování základních hodnot britské společnosti, které jsou založeny na její historii a 

tradicích. Zároveň má každý jednotlivec pozitivně přispívat do života komunity. Znalost 

historie a kultury včetně adaptování principů společnosti je vnímáno jako pomoc při 

integraci a aktivní participaci. Vůči společnosti má každý příchozí také jisté povinnosti a 

jako správný rezident je má následovat pro udělení určitých svobod, které mu stát 

poskytuje.158  

Praktické informace a kontakty včetně pomoci občanovi v každodenním životě a získání 

zaměstnání jsou téměř úplně vynechány a nahradila je kulturní a historická fakta, včetně 

hodnotových otázek. Od jednotlivce se očekává znalost náboženské historie, symbolů státu 

jako je vlajka nebo hymna a také slavná slova významných osobností nebo básníků. 

Následující příklady modelových otázek naznačují tento požadavek na imigranta. 

„Co bylo důležitým úspěchem krále Jakuba I.? (správná odpověď B: schválil nový 

překlad Bible)“159 

„Co je základním principem britského života? (správná odpověď B: účast na životě 

komunity)“160 

„Vlajka Spojeného království se skládá ze tří křížů. Jedním z nich je kříž svatého Jiří. 

Koho zastupují další DVA kříže? (správná odpověď B a C: svatého Patrika a svatého 

Ondřeje)“161 

Tvrzení ohledně prioritizace hodnot a kultury Spojeného království v rámci integrace je 

evidentní i z obsahu kapitol ohledně moderní společnosti. Je zde sice zmíněna i etnická 

diverzita, rovnoprávnost mezi pohlavími nebo jiné než křesťanské tradice. Ovšem kromě 

etnického složení a stručného výčtu jiných náboženských svátků není věnována menšinám 

nebo jiným kulturám přílišná pozornost a v sekci náboženství jsou blíže zmíněny pouze 

křesťanské církve a svatí patroni.162 Imigrant má nabýt vědomosti z každodenního života 

typického občana a jeho zájmů, chování nebo tradic včetně frází z kriketu, významných 

 
158 Home Office, Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition, 8– 9. 
159 Home Office, The Life in the UK: Official Study Guide, 76, 80. 
160 Home Office, The Life in the UK: Official Study Guide, 24, 26. 
161 Home Office, Life in the United Kingdom: Official Practice Questions and Answers, 136, 140. 
162 Home Office, Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition, 76– 78. 
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sportovců nebo skladatelů. Je možné uvést několik příkladů z publikací. 

„Mnoho lidí má doma zahradu a tráví svůj volný čas staráním se o ní.“163 

„Mnoho lidí ve Velké Británii má rádo vaření. Často se k sobě zvou domů na 

večeři.“164 

„…schopnost smát se sám sobě je důležitou součástí britského charakteru.“165 

Otázky mohou vypadat podobně jako tyto: 

„Mnoho komunit má místní hospodu, která je přirozeným ohniskem sociálních 

aktivit. (správně: hospody nebo hostince jsou důležitou součástí britské sociální 

kultury)“166 

„Které z následujících tvrzení je správné? 

A: The Ashes je série kriketových zápasů hraných mezi Anglií a Austrálií. 

B: The Grand National je hlavní britská motoristická událost. (správná odpověď 

A)“167 

Kromě integrace na základě kulturních znalostí je od roku 2013 druhou největší prioritou 

opět aktivní participace a znalost demokratického systému včetně role jedince v komunitě.168 

Každý obyvatel musí znát ústavu a jednotlivé politické instituce. Je od něj požadováno 

respektovat zákony, i přes to, že se mohou odlišovat od těch v jeho rodné zemi.169 Jsou mu 

představena jeho práva a také činnosti, které jsou protizákonné, jako například ženská 

obřízka nebo nucené manželství.170 Poprvé je kladen důraz i na prevenci ohledně extremismu 

 
163 Home Office, Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition, 102. 
164 Ibid., 103. 
165 Ibid., 105. 
166 Home Office, The Life in the UK: Official Study Guide, 105, 106. 
167 Ibid., 106, 109. 
168 Home Office, Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition, 120. 
169 Ibid., 141. 
170 Ibid., 151. 
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a terorismu, které stojí proti základním britským hodnotám.171 Opět je občan nabádán 

k podílení se na zlepšování života komunit a musí souhlasit se souborem sdílených hodnot, 

které mimo jiné zahrnují pomáhání ostatním, účast ve volbách nebo respektování rovnosti 

každého jedince. Od občana se očekává, že bude „správným sousedem“, který se má 

představit hned po nastěhování, nemá dělat hluk a udržovat svou zahradu v čistotě.172 Tyto 

hodnoty jsou dále doplněny výčtem možností podpory komunity jako po roce 2007, ovšem 

diskutabilní je přidání návrhu na pomoc dárcovstvím orgánů, které je sporné v určitých 

kulturách.173 Následující modelové otázky ukazují testování z této oblasti zájmu. 

„Jaké jsou dvě výhody dobrovolnictví? (správná odpověď B a D: potkávání nových 

lidí a dělat komunitu lepším místem)“174 

„Poznávání tvých sousedů ti pomůže stát se součástí komunity. (správně: 

poznávání sousedů ti pomůže stát se součástí komunity a získat si přátele. Vaši 

sousedé jsou také dobrým zdrojem pomoci.“175 

  

 
171 Home Office, Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition, 144. 
172 Ibid., 155. 
173 Ibid., 158. 
174 Home Office, Life in the United Kingdom: Official Practice Questions and Answers, 116. 
175 Home Office, Life in the United Kingdom: Official Practice Questions and Answers, 86. 
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4 Diskuze 

Tato kapitola se již zaměří na samotnou analýzu přístupu k občanství na základě deskripce 

přítomnosti jednotlivých přístupů v určených časových obdobích z předchozí kapitoly. 

Pomocí aplikování typologie vytyčené v teoretické části, jako je liberální, republikánský a 

komunitární přístup spolu s multikulturalismem, občanskou integrací a asimilací, dojde 

k rozdělení výsledků zkoumání na tři tematické celky a bude zodpovězena výzkumná otázka 

celé práce. 

4.1 Liberální přístup k občanství a multikulturalismus 

Liberální přístup k občanství měl největší převahu v období před rokem 2005. Přístup lze 

považovat za liberální z hlediska převahy právního statusu v rámci občanství bez vyžadování 

jakékoliv angažovanosti vůči státu nebo odkazu na kulturní a kolektivní identitu v tomto 

období, kterou musí jednotlivci respektovat a podřídit se jí. Na žadatele jsou kladeny 

především jazykové požadavky, které je možné obhájit v rámci liberální teorie jako 

podmínku nezbytnou pro porozumění a praktikováních vlastních práv a povinností v rámci 

liberální demokracie.176 Pokud je hlavní podmínkou získání občanství doba pobytu na 

daném území, jako je tomu před rokem 2005, a ostatní požadavky, jako je například „dobrý 

charakter“, nejsou vynucovány ani testovány, je možné považovat občanství v souladu 

s tímto přístupem, protože každý má do jisté míry stejný nárok na členství ve státě. 

Od roku 2005 je obhájení liberálního přístupu poměrně problematické z hlediska 

zavedení testování znalostí života ve Spojeném království a normalizace jazykových 

požadavků. V důsledku rasových nepokojů a obav z nedostatečné integrace se začaly klást 

na žadatele o občanství čím dál více striktní požadavky a zavedením testu se stal status 

privilegiem a exkluzivním pro určité migranty.177 Již nelze přístup považovat pouze za 

liberální, protože je možné v testu selhat a je tak narušen princip stejných nároků každého 

jedince na právo stát se občanem Spojeného království. Občanství se začalo definovat i jako 

určitá aktivita nebo identita, která je nadřazená identitě jedince, a to odporuje liberálnímu 

přístupu, kdy nemá občan povinnost ztotožňovat se s nějakou komunitou, protože větší důraz 

 
176 Oers, Deserving citizenship, 23. 
177 Oers, Deserving citizenship, 20. 
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na komunitu může omezovat prosazování vlastních zájmů178, které jsou důležité pro liberální 

přístup. Liberální přístup se tak začal dostávat postupně do pozadí s vyžadováním znalosti 

kultury země nebo definovaných nadřazených hodnot, včetně rozšíření postupného testování 

o trávení volného času Britů v roce 2007, a od roku 2013 proběhlo rozšíření testování o 

kulturu a historii. 

Jisté elementy je však možné stále v obdobích pozorovat. Jsou jimi obeznámení občana 

s jeho právy a povinnostmi v zemi, ochrana proti diskriminaci nebo obeznámení s placením 

daní, které jsou jednou z mála povinností vůči státu v rámci liberálního přístupu. Za liberální 

je možné považovat podle studie Ricky van Oers179 i požadavky na znalost faktických 

informací o politickém systému, protože slouží k porozumění institucím, která práva 

občanovi poskytují, a následnému porozumění jeho statusu v zemi. 

Multikulturalismus jako integrační přístup převládá opět především před zavedením 

občanského testování v roce 2005 a je možné sledovat postupné opouštění tohoto přístupu 

během jednotlivých revizí důsledkem rasových nepokojů v roce 2001 mezi etnickými 

skupinami, v roce 2005 v důsledku bombových útoků v Londýně a také vlivem neustále 

narůstající migrace, kterou začali politici vnímat jako hrozbu pro soudržnost britské 

společnosti. Diverzita začala být vnímána jako důvod nedostatečné integrace menšin a 

začala být vyzdvihována potřeba sdílených britských hodnot.180 

Před rokem 2005 stát respektoval pluralitu společnosti i díky své koloniální historii181 a 

v rámci občanského zákona z roku 1981 od aspiranta na občanství není požadováno žádné 

podřízení se majoritní kultuře kromě respektování zákonů liberální demokracie, přístup tedy 

lze považovat za multikulturní. Od roku 2005 se zavedením testů občanství přesunul zájem 

ze skupiny na jednotlivce, který musí splnit určité požadavky, aby se stal členem britské 

společnosti. Toto opatření svědčí o postupném oslabování multikulturního přístupu během 

reforem občanství. V roce 2005 je však možné stále na základě testů občanství vnímat 

toleranci státu ke kulturní diverzitě, protože stát definuje britskou občanskou identitu, ale 

zároveň poukazuje na možnou koexistenci vlastní národní identity s tou britskou, která může 

být kulturně odlišná. Tvrzení dále potvrzují slova z prvního vydání příručky k občanství, 

 
178 Veronica Thun, “Liberal, Communitarian or Cosmopolitan? The European Commission's 
Conceptualization of EU Citizenship.” (Oslo: Centre For European Studies, University of Oslo, 2016), 33, 
http://www.astrid-online.it/static/upload/aren/arena_rapport_1_16_thun.pdf (staženo 3. května 2021). 
179 Oers, Deserving citizenship, 23– 24. 
180 Cantle, “Community Cohesion”, 6, 9. 
181 Baršová a Barša, Přistěhovalectví a liberální stát, 110. 
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kdy je naznačena možnost vzájemného působení etnických a náboženských identit s tou 

britskou. Poukázání na ochranu kulturní diverzity zmíněním výjimky v zákoně pro Sikhy 

ohledně nošení helmy při řízení dopravních prostředků nebo možnost pořízení islámské 

hypotéky multikulturní přístup potvrzuje.  

Od roku 2007 je však možné sledovat oslabení multikulturního přístupu, a to zavedením 

testu i pro získání trvalého pobytu, který umožňuje vybírat jednotlivce hodné získání tohoto 

statusu, a větším důrazem na sdílenou nadřazenou britskou identitu, které je se třeba podřídit 

a respektovat jí. Stát začal přistupovat k britské společnosti jako k jedné národní identitě a 

nepoukazuje tak na koexistenci několika identit jako předtím. Společné nadřazené hodnoty 

jsou testované a od roku 2013 jsou kulturně definované a nově je testována také historie a 

kultura Velké Británie. Vysoká míra kulturní autonomie, je tedy ohrožena vynucováním 

společných britských hodnot, a to nelze považovat za podporování kulturní diverzity. 

Nedostatečná znalost kultury, historie a společnosti nadřazené britské identity vede 

k vyloučení žadatele, což nelze obhájit v rámci multikulturního přístupu. 

4.2 Republikánský přístup k občanství a občanská integrace 

Republikánský přístup má oproti předchozím zmíněným konceptům převahu především 

v období od roku 2007, ovšem jisté prvky jsou patrné již od roku 2005. Před rokem 2005 

nebyla aktivní participace v rámci komunity vynucována, a proto nelze najít prvky z tohoto 

přístupu. 

Od roku 2005 již je možné pozorovat prvky republikánského přístupu, protože už není 

kladen důraz pouze na občanství jako právní status, ale občan má být aktivně zapojen do 

života v politické komunitě, status občanství nelze v rámci republikánského přístupu 

přisoudit bez určitých požadavků, občan si ho musí nějak zasloužit splněním kritérií.182 

V souladu s tímto přístupem je kladení důrazu na znalost politického systému, pravidel 

demokracie nebo na aktivní participaci volením ve volbách. Od roku 2005 jsou také 

poskytnuty žadateli informace ohledně pojištění, získání zaměstnání nebo schopnost poradit 

si v rámci řešení praktických problému ve společnosti. Všechny tyto požadavky je možné 

považovat za republikánské, protože se jedná o informace, které poskytnou občanovi 

podmínky pro lepší zapojení se do života v rámci společnosti na ekonomické, sociální nebo 

 
182 Oers, Deserving citizenship, 36. 
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politické úrovni. Poukázání na výhody dobrovolnictví jsou také obhájitelné v rámci 

republikánského přístupu, protože je občan zapojen do komunity, vůči které má určitou 

odpovědnost a má konat v rámci společného dobra této komunity.183 

Od roku 2007 je možné sledovat ještě výrazněji elementy republikánství v rámci 

zaměření na budování soudržnosti, ke kterému byla v publikaci přidána celá nová kapitola. 

Za aktivní participaci a konání společného dobra může být považován požadavek na ochranu 

životního prostředí nebo pomáhání ostatním, jak je popsáno v kapitole příručky občanství 

z roku 2007. Od roku 2013 je možné sledovat stejné prvky, jako je poukázání na roli 

jednotlivce v komunitě, požadavek na znalost politického systému, ústavy nebo možnost 

kandidovat a volit. Znalost společnosti je v rámci republikánského přístupu možné omezit 

pouze na právní normy. Požadavky na sdílené hodnoty, historii a kulturu již nelze obhájit 

v rámci republikánského přístupu, protože není třeba sdílet kulturní identitu a občan se 

v rámci přístupu nedá vyloučit na základě hodnot kulturně definované majoritní 

společnosti.184 

Z hlediska integračních politik je model občanské integrace na základě analýzy 

praktikován se zavedením testů občanství v roce 2005. V důsledku již zmíněných obav o 

nedostatečnou integraci jedinců do společnosti a přílivu velkého množství migrantů do země 

se začaly vést debaty ohledně nedostatečného smyslu pro společnou identitu. Došlo tak 

k přechodu ze zaměření na komunity k jednotlivci, kterého je třeba podle Sary Wallace 

Goodman185 integrovat zužováním jeho práv a zaváděním určitých překážek v cestě 

k občanství. Pokud migranti požadavky nesplní, není jim uděleno britské občanství. Od roku 

2005 je za integrační požadavek možné určit testování jazykové úrovně nebo složení testu 

občanství, který vyžaduje znalost a respektování kultury a sdílených hodnot za účelem 

začlenění do britské společnosti. Po rasových nepokojích, teroristických útocích nebo příliš 

vysoké migraci se vždy požadavky a pomyslné bariéry o něco zpřísnily. Od roku 2007 je už 

možné považovat občanské požadavky jako nástroj kontroly migrace, kvůli rozšíření na 

žádost o trvalý pobyt. Od roku 2013 David Cameron, který se vyslovil pro regulaci migrace 

a zmínil příliš vysoké přílivy migrantů, které oslabují sociální systém, opět zpřísnil 

požadavky o znalost britské historie, kultury a povinnost jazykové úrovně B1 pro všechny, 

 
183 Oers, Deserving citizenship, 37. 
184 Ibid. 
185 Goodman, “Integration Requirements for Integration’s Sake?”, 17– 18. 
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kteří se chtějí usadit nebo naturalizovat.186 To vše se dá považovat za prvky občanské 

integrace včetně obsahu testů, které testují mimo historická fakta i kulturní a hodnotové 

otázky v rámci liberální demokracie, jako je rovnost mezi pohlavími, respektování práv nebo 

svoboda slova, protože se jedná o požadavky, které stát chápe jako nutné pro integraci.187 

4.3 Komunitární přístup k občanství a asimilace 

Komunitární přístup je jedním z klíčových v rámci této analýzy. Jeho prvky je možné 

vnímat již od roku 2005 a postupně zesilovaly v rámci dalších reforem občanských testů.  

Protože za nejdůležitější považuje komunitární přístup chápání občanství jako společnou 

identitu v kulturně definované komunitě, je v rámci přístupu od migranta požadováno 

adaptování hodnot, kultury a tradic většinové společnosti za účelem úspěšné integrace a 

získání občanství.188 To je možné sledovat již od roku 2005, kdy se za účelem osvojení 

britských hodnot začaly zavádět testy občanství. Před rokem 2005 není možné tento přístup 

najít, protože politiky nepožadují sdílení jedné národní identity a adaptování sdílených 

hodnot komunity a jazykový požadavek není pro tento přístup dostatečným pro získání 

občanství, protože nedokazuje dostatečné sdílení identity s komunitou. 

Od roku 2005 se již elementy komunitárního přístupu dají najít v každém časovém 

období, protože se začal stále více klást důraz na sdílení společných britských hodnot. 

Charakter samotného testu potvrzuje komunitární přístup, protože vylučuje občany, kteří 

nesplní požadavky z důvodu nedostatečné znalosti společnosti Velké Británie, a tím pádem 

jejich norem a společné identity. Přístup charakterizují všechny požadavky na znalost 

historie, kultury, tradic nebo norem, které se objevují v příručkách k získání občanství, 

protože opět poukazují na to, že je třeba sdílet kulturně definovanou identitu většiny. Od 

roku 2005 jsou to znalosti ohledně role žen ve společnosti, zvyky a tradice nebo náboženství. 

Od roku 2007 se komunitární přístup ještě posílil, protože stát vyžaduje toleranci a sdílení 

hodnot i pro žadatele o trvalý pobyt, není tedy již pravidlem, že musí sdílet nadřazenou 

britskou identitu jen občan, ale všichni, kteří chtějí trvale pobývat na daném území.  

Zároveň v tomto roce již přístup Velké Británie opustil myšlenku rozdílné národní a 

občanské identity, ale definuje se jako jedna společná národní identita se sdílenými 

 
186 Cameron, projev předsedy vlády o přistěhovalectví. 
187 Goodman, “Integration Requirements for Integration’s Sake?, 18. 
188 Thun, “Liberal, Communitarian or Cosmopolitan?“, 26. 
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hodnotami, proto je zde možné vidět jisté chápání státu jako jedno národní společenství, a 

tedy komunitu, které je třeba se přizpůsobit za účelem úspěšného začlenění. Od roku 2013 

se komunitární elementy přístupu posílily ještě více, protože v rámci komunity již Spojené 

království požaduje i znalost a respektování historie, podrobné kultury, architektury, umění, 

sportu a staví hodnoty a principy nadřazené britské identity na první místo. Zároveň vylučuje 

praktické informace a ty nahrazuje právě kulturou a historií. K projevům tohoto přístupu je 

třeba zařadit i ceremonie občanství, kde jedinec přísahá na loajalitu ke Spojenému království 

a bude dodržovat zvyky a tradice včetně plnění občanských povinností, které jsou opět 

definovány většinou.  

Protože přístup požaduje sdílení společných hodnot většiny, které jsou i kulturně 

definované, lze za komunitární považovat i všechny subjektivní hodnotové prvky týkající se 

kultury britské společnosti.189 Právě takové otázky v příručkách občanství jsou základním 

prvkem, který odlišuje přístup od toho liberálního, které se podle studie Joppkeho190 dají 

určit jako otázky ptající se na to, co je dobré nebo považováno za dobré majoritní kulturou, 

místo toho, co je považováno za správné v rámci liberální demokracie. Velká Británie začala 

žadateli předkládat jeden subjektivní „příběh“ a naznačuje, že je třeba ho sdílet, mimo jiné i 

formulací v publikacích tak, aby bylo jasné, že onen zvyk sdílí hodně lidí, nebo že tomu 

hodně lidí věří191, a to ukazuje nadřazenost jedné kultury nad druhou. 

Obhájitelné v rámci této teorie jsou tedy i definice „správného občana“ nebo „správného 

souseda“, který má určité vlastnosti, a ty je třeba podporovat. Nejedná se o otázku práva, ale 

subjektivního pohledu na charakteristické chování britského občana, který má identitu 

určenou majoritní společností. Typické v rámci Velké Británie pro tento přístup je nejen 

předkládaní hodnot, jako je starost o životní prostředí, pomáhá rodině nebo velká výhoda 

dobrovolnictví pro vlastní postavení, ale i přátelské pozdravení souseda, udržování zahrady 

v čistotě, tvrzení, že ženy mají větší odpovědnost za domácí práce než muži nebo objednání 

pití cizímu člověku po tom, co mu ho omylem vylijeme. Všechny příklady naznačují 

definování ideálního britského občana s jednou identitou a migrant se má tomuto chování 

přizpůsobit a podporovat ho. 

S komunitárním přístupem úzce souvisí i integrační přístup asimilace, jehož prvky je 

 
189 Oers, Deserving citizenship, 39. 
190 Bauböck a Joppke, „How Liberal are Citizenship Tests?“, 3– 4. 
191 Gray a Griffin, “A journey to citizenship: Constructions of citizenship and identity in the British Citizenship 
Test”, 7. 
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možné vnímat také od zavedení testování v roce 2005. Pokud Spojené království podmiňuje 

získání občanství splněním testu, kde je největší pozornost věnována kultuře a hodnotám 

většiny, které je třeba podporovat a sdílet, můžeme tento postup považovat za směřující 

k asimilaci. Prvky asimilace navíc dokazuje právě přítomnost hodnotových požadavků 

v celém období testování, jako je charakteristické chování nebo zvyky. Již výše zmíněné 

definování „správného souseda“, který neruší své okolí hlukem, seznamuje se přátelsky 

s ostatními a uklízí zahradu, ukazuje příklad tohoto hodnotového, subjektivního a kulturně 

zaměřeného definování toho, co je správné. Překročením bariéry mezi objektivními fakty 

k britskému nadřazenému vnímání toho, co má občan splňovat a jaké má mít hodnoty, se 

postupně přiklání k asimilačnímu přístupu. Již se nejedná pouze o respekt k normám 

liberální demokracie, ale k definovaným sdíleným hodnotám a chování jedné kultury, která 

vyžaduje jejich adaptování za účelem úspěšného získání statusu občana nebo rezidenta. 

Znalosti základních principů britského života, toho, že je důležité pro Brity se smát sám sobě 

nebo co obvykle dělají Briti během Štědrého dne, není to stejné, jako se ptát na rovnost 

občanů ve společnosti, odmítání diskriminace nebo svobodu vyznání. Poznatky ohledně 

britské kultury a vynucování adaptování sdílených národních hodnot oslabuje etnickou 

diverzitu, a proto testy ukazují spíše postupné směřování k asimilaci a požadování 

adaptování nadřazené britské identity. 

 

Z analýzy je tak možné určit, že Spojené království nepoužívá jeden přístup v určitém 

časovém úseku, ale kombinuje prvky každého z nich. Zároveň však od roku 2005 dochází 

kvůli postupné obavě o integraci etnických komunit přistěhovalců v důsledku nepokojů a 

vysokých přílivů migrace k postupnému obratu a implementování požadavku znalosti života 

ve Spojeném království. Zavedení testů tak od té doby proměnilo občanství vnímané dříve 

jako přisouzený právní status k občanství vnímanému jako společnou identitu nebo aktivitu, 

kdy si musí žadatel status zasloužit. Zároveň dochází k oslabování liberálního přístupu a 

multikulturalismu, a naopak posiluje republikánský a komunitární přístup spolu 

s politikami občanské integrace, které obsahují prvky asimilace díky požadavku na sdílené 

národní hodnoty a kulturu britské společnosti. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zmapovat velmi diskutovanou problematiku naturalizace ve Velké 

Británii a na základě analýzy obsahu přípravných materiálů na test občanství poskytnout 

velmi jedinečný a komplexní obraz toho, jak se během let proměnil přístup k občanství. 

Výzkumná otázka zněla následovně: Jakým způsobem se proměnil přístup k občanství 

v důsledku migrace a naturalizačních politik? 

Z analýzy je zřejmé, že v průběhu reforem naturalizačních politik postupně docházelo 

k ústupu liberálního přístupu v důsledku stále většího přílivu migrantů do země a rasových 

nepokojů. V reakci na to se začala Velká Británie obávat o nedostatečnou integraci komunit 

migrantů a prosazovala smysl pro sdílené britské hodnoty a identitu. Zavedením testů 

občanství v roce 2005 se přesunulo vnímání občanství jako právního statusu k vnímání 

občanství jako aktivitu a společnou identitu. Po tomto roce tedy není možné považovat 

občanství pouze jako liberální a automaticky přisouzené, ale jako zasloužené splněním 

požadavků na znalost života ve Spojeném království. Liberální prvky postupně oslabují 

v důsledku posilování sdílených hodnot a kultury spolu s přísnějšími požadavky na splnění 

testů občanství a jazykových kritérií. 

Stejným způsobem oslaboval i multikulturní přístup, který byl nejvíce přítomný v období 

před rokem 2005.  Rasové nepokoje v roce 2001 a bombové útoky v Londýně v roce 2005 

vzbudily obavy o kulturní diverzitu v zemi a zavedením testování se přesunula pozornost ze 

skupiny na jednotlivce, který musí splnit požadavky na znalost kultury a historie, aby mohl 

získat status občana. Tato opatření podkopávají kulturní diverzitu v zemi. Postupným 

prosazováním společných kulturně definovaných britských hodnot a rozšířením požadavků 

na získání trvalého pobytu v zemi roku 2007 tak dochází k oslabení 

multikulturalismu, identifikaci Velké Británie jako jedné národní identity a omezování 

kulturní autonomie. 

Republikánský přístup naopak posiluje od roku 2007. V důsledku obav o nedostatek 

sociální soudržnosti britské společnosti se začalo prosazovat zapojení jednotlivců do života 

v zemi. Velká Británie tak začala považovat aktivní participaci občanů a imigrantů za 

podporující integraci. Kladl se důraz na znalost politického systému, jednotlivých institucí 

nebo na to, jak být volen nebo jít volit. Přístup ještě posílil návrhem zákona v roce 2008 o 
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„zaslouženém občanství“, kdy je podmínkou aktivně se zapojit během „zkušebního období“ 

pro získání občanství. V rámci tohoto přístupu poté dochází k většímu důrazu na to, jak 

pomoci ostatním, budování komunit a dobrovolnictví, kterému je věnována stále větší 

pozornost i po roce 2013. 

Zavádění politik občanské integrace je zjevné od roku 2005, kdy došlo k zavedení testů 

občanství jako nástroje integrace jednotlivců do britské společnosti. To se dá považovat za 

jednu z překážek k získání statusu občanství, které stát dále stavěl do cesty imigrantům. 

Vyžadování znalosti a respektování kultur a hodnot za účelem integrace do společnosti je 

typickým prvkem občanské integrace. V roce 2007 se rozšířil požadavek složení testu pro 

získání trvalého pobytu v zemi a test občanství se tak stal nástrojem kontroly migrace. 

Následné vyslovení Davida Camerona k potřebě regulace a snížení migrace v důsledku stále 

většího počtu příchozích vedlo k dalšímu zpřísnění požadavků a zaměření se na znalost 

hodnot, detailní historie a kultury Velké Británie, které jen potvrdily větší důraz na 

občanskou integraci v zemi. 

Dominance komunitárního přístupu je velmi významným objevem analýzy pro chápání 

Velké Británie jako typicky multikulturního státu. Od zavádění občanství v roce 2005 

postupně sílí na úkor liberálního přístupu a multikulturalismu. Souvisí s prosazováním 

kulturně definovaných společných hodnot britské společnosti, které má žadatel o občanství 

sdílet. Docházelo k postupnému prosazování adaptování hodnot, tradic a kultury majoritní 

společnosti, která je chápána jako nadřazená ostatním. Prosazování britské identity vedlo 

k definování „správného britského občana“ a „správného souseda“, který má mít 

charakteristické rysy. Hlavním prvkem v roce 2013 se stalo testování kultury, tradic a 

hodnot, které má imigrant adaptovat za získáním statusu občanství. To velmi odporuje 

multikulturnímu vnímání. 

Spolu s posilováním komunitárního přístupu sílí i prvky asimilace v rámci přístupu 

k občanství. Od roku 2005 je to možné sledovat na základě stále rostoucího množství 

hodnotových, historických a kulturních otázek v publikacích, které jsou požadovány za 

účelem začlenění se do britské společnosti a získání statusu občanství. Už není žádána pouze 

objektivní znalost základních hodnot liberální demokracie, ale i subjektivních hodnot 

charakteristických pro britského občana spolu s jeho typickým chováním. Definováním 

nadřazené kulturní identity a předhazováním toho, co je správné podle majority společnosti, 

jako je udržování zahrady v čistotě nebo přátelské seznamování se sousedy, dochází 
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k podkopávání kulturní diverzity. 

Analýza přístupu k občanství tak potvrdila předem definovanou hypotézu, že opravdu 

došlo v důsledku migrace a zaváděných přísnějších opatření ke změně přístupu k občanství 

k více restriktivním přístupům. Došlo k oslabování multikulturalismu a liberálního přístupu, 

a naopak čím další většímu posilování republikánského, komunitárního přístupu a občanské 

integrace s prvky asimilace. Analýza tak poskytuje zajímavé výsledky z hlediska chápání 

Velké Británie jako typicky multikulturního státu. 

Summary 

This bachelor thesis focused on the approach to citizenship in the United Kingdom and 

the way it has been transformed by naturalization policies and migration. The aim of the 

thesis was to map the much discussed issue of naturalization in the United Kingdom and 

based on the analysis of the content of preparatory materials for the citizenship test to provide 

a very unique and comprehensive picture of how the approach to citizenship has changed 

over the years. Based on a predefined typology of citizenship and integration approaches in 

the theoretical part, the work tried to determine how different was the approach to citizenship 

in the United Kingdom. In order to define access to citizenship, preparatory publications for 

the Life in the UK test were examined. The method of qualitative document analysis was 

used for the elaboration of publications for civic tests, and on the basis of a predefined 

typology of citizenship and integration approaches in the theoretical part of the work, the 

documents were examined. The analysis was divided into individual time periods 

corresponding to the current edition of preparatory materials. The purpose of the analysis is 

to search for elements of approaches in individual time periods. The results of the analysis 

were then divided into several thematic units: liberal approach and multiculturalism, 

republican approach and civic integration and community approach and assimilation. 

According to the thematic units, the results of the analysis are determined and the change in 

the approach to citizenship is evaluated. The research question of the work was: How has 

the approach to citizenship changed as a result of migration and naturalization policies? The 

research suggests that concerns about the lack of integration of immigrant communities and 

the consequent tightening of citizenship measures have shifted approach to citizenship from 
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a liberal and multicultural to more restrictive forms of this concept. 

At the turn of the millennium, the issue of citizenship became the subject of many 

academic debates due to the large influx of migrants and racial unrest in the country, and the 

subsequent introduction of citizenship tests met with considerable controversy. The United 

Kingdom has long been considered a multicultural state with an ethnically diverse society. 

However, concerns about the lack of integration of ethnic minorities into British society and 

the absence of a shared civic identity were raised. As a result of these concerns, citizenship 

tests have been introduced, which represent everything an applicant for citizenship should 

know and identify with as a good UK citizen. With the introduction of citizenship tests in 

2005, the liberal approach to citizenship applicants gradually began to weaken. Due to the 

tightening of the requirements for obtaining citizenship and testing an individual from 

British traditions and values of society, it is not possible to consider the accession as liberal, 

because citizenship was no longer just a legal status but rather identity or activity. Liberal 

elements gradually weakened as a result of the strengthening of shared values and culture, 

together with stricter requirements for passing citizenship tests and language criteria.  In the 

same way, the multicultural approach, which was most present in the period before 2005, 

retreated. The racial riots of 2001 and the London bombings of 2005 raised concerns about 

the country's cultural diversity, and the introduction of testing shifted attention from group 

to individual who should be tested to become part of the British society. The gradual 

promotion of common culturally defined British values and the expansion of the 

naturalisation requirements for obtaining permanent residence in the country in 2007 thus 

weakened multiculturalism.  On the contrary, the Republican approach has been 

strengthening since 2007. Concerns about the lack of social cohesion of British society have 

begun to promote the involvement of individuals in life in the United Kingdom. Active 

participation began to be seen as promoting integration. The approach was further 

strengthened by a bill in 2008 on "deserved citizenship", which requires active involvement 

during the "probationary period" to obtain citizen status. This approach placed more 

emphasis on helping others, community building and volunteering. 

The implementation of civic integration policies has been evident since 2005, when 

citizenship tests were introduced as a tool for integrating individuals into British society. 

This can be considered as one of the obstacles to obtaining citizenship status, which the state 

further put in the way of immigrants. Requiring knowledge and respecting cultures and 
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values in order to integrate into society proves civic integration tendencies as well. Along 

with civic integration policies, the communitarian approach also increased. This is a 

significant discovery of analysis in terms of considering Great Britain as a multicultural 

state. The adaptation of the values, traditions, and culture of the majority society, which is 

perceived as superior to others, was gradually promoted. The promotion of British identity 

has led to the definition of a "right British citizen" and a "right neighbour" who has the 

characteristic behaviour and believes in the same values. Requirements for knowledge of the 

history and culture of society confirmed communitarian approach. Along with strengthening 

the communitarian approach, elements of assimilation within the approach to citizenship 

also strengthened. Since 2005, this has been evident with an ever-increasing number of 

historical and cultural questions in preparatory materials. Not only was an objective 

knowledge of the basic values of liberal democracy required, but also of the subjective values 

characteristic for genuine British citizen. Defining a superior cultural identity and showing 

what is right for the majority of the society undermines cultural diversity. This further proved 

elements of assimilation in the approach to citizenship. 

The analysis of access to citizenship confirmed the predefined hypothesis that there has 

indeed been a change in the approach to citizenship to more restrictive approaches as a result 

of migration and the introduction of stricter measures such as citizenship tests. There has 

been a weakening of multiculturalism and the liberal approach, and, conversely, a further 

strengthening of the republican, communitarian approach together with civic integration and 

elements of assimilation. The analysis thus provided interesting results in terms of 

understanding the United Kingdom as a typically multicultural state. 
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