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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
A8   - (accession eight) označuje osm států, které společně přistoupily k EU v roce 

2004 a staré členské země  EU uplatnily omezení volného pohyby pracovníků 
z těchto zemí. 

EU  - Evropská unie 
 
NIN  - National Insurance Number; Číslo, které slouží k platbě zdravotního a 

sociálního pojištění.  
 

VB  - Velká Británie 
 
VÚPSV  - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
 
WRS   - Pro občany zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 (Accession 8 – A8) je 

povinné se registrovat do Worker Registration Scheme (WRS) během prvního 
měsíce práce ve Velké Británii. Občané Malty a Kypru se nemusejí registrovat 
do WRS.
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Úvod 
 
V poslední době patří mezinárodní migrace mezi aktuální témata, tak jak snad nikdy 

předtím. Většina provedených výzkumů a studií v této oblasti se zaměřuje na studium, 
analýzu a popis migrace do České republiky. V tomto kontextu je často připomínáno, že 
po roce 1989 se oproti minulosti Česká republika stala jednou z cílových zemí migrantů. 

V souvislosti se vstupem nových členských zemí do Evropské unie v květnu 2004 se 
otevřely občanům těchto zemí pracovní trhy Velké Británie, Irska a Švédska.  Od května 
2004 mohou občané nových členských zemí pracovat v uvedených státech bez nutnosti 
mít pracovní povolení. Jednalo se o zcela novou situaci, která vyvolávala a vyvolává 
řadu otázek, jak na straně starých, tak i nových členských zemí. Ve svém důsledku se 
Česká republika stala z převážně cílové země i jednou z možných zdrojových zemí. 

Problematika mobility pracovníků je také jedním z aktuálních témat Evropské unie. 
Rok 2006 byl vyhlášen rokem mobility. Z pohledu Evropské unie je zvýšení mobility 
pracovníků vnímáno jako jeden z možných  prostředků k růstu ekonomické výkonnosti a 
konkurenceschopnosti. V rámci Evropské unie již řadu let působí síť EURES (Evropské 
služby zaměstnanosti), jejímž hlavním úkolem je přispívat k mezinárodní mobilitě 
pracovních sil. 

Účelem této práce je poskytnout hlubší vhled do otázek spojených s pracovní migrací 
Čechů do Velké Británie. Z toho také vychází členění textu. V první kapitole jsou uvedeny 
nejvýznamnější teorie migrace.  Na tuto teoretickou část navazuje druhá a třetí kapitola, kde  
je proveden kvantitativní popis migrace Čechů do Velké Británie. Ve druhé kapitole jsou 
prezentovány výsledky výzkumu migračního potenciálu České republiky. Tento výzkum byl 
realizován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech 2000, 2003 a 2005. Ve třetí 
kapitole je na základě údajů z britského monitoringu migrace ze zemí, jež přistoupily 
k Evropské unii v roce 2004, analyzován tento proces.  Ve čtvrté části jsou výsledky mnou 
provedeného kvalitativního výzkumu, který se zaměřil na některé z otázek spojených 
s migrací Čechů do Velké Británie. 
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1 Teorie migrace 
 
V této úvodní kapitole proberu nejvýznamnější teorie migrace. Žádná z nich  nevysvětluje 

tento proces úplně, ale spíše reprezentuje jeden z pohledů na něj a na jeho příčiny.  V dalším 
textu budou uvedené teorie sloužit jako modely, které budou napomáhat k popisu migrace 
Čechů do Velké Británie. Některé z teorií se zabývají migrací všeobecně, ale přesto je zde 
uvádím, ikdyž má práce je zaměřena hlavně na pracovní migraci, protože se domnívám, že 
vytvářejí vhodné pozadí k procesu migrace. 

 

1.1 Pull – Push teorie 
Autorem první systematické teorie migrace byl geograf Ernest George Ravenstain, který 

ji představil ve své knize „The Law of Migration“, kde formuloval zákonitosti migrace.  
Jeho teorie migrace byla založena na statistických zákonech, na dedukcích 

ze statistických údajů, ale opomíjela skutečné migrační pohyby. Teorii převzali mnozí 
demografové, geografové i ekonomové. Základem této teorie je tvrzení, že lidé mají tendenci 
stěhovat se z hustě do řídce obydlených oblastí, z oblastí s nízkým příjmem do oblastí 
vysokého příjmu, nebo je migrace spojována se změnami hospodářského cyklu. 

Přístupy vycházející z této teorie jsou známy také jako „push-pull teorie“, neboť považují 
za příčiny migrace faktory, které lidi nutí opustit svou zemi původu (push factors) a jiné 
faktory, které je přitahují do určitých cílových zemí (pull factors). K první skupině faktorů 
bývá řazen demografický růst, nízká úroveň životních podmínek, nedostatek ekonomických a 
pracovních příležitostí, politické represe. Ke druhé skupině faktorů jsou řazeny poptávka po 
práci, dostupnost pozemků, příznivé ekonomické příležitosti a politické svobody (Castles in 
Mikšová 2003:10). 

 

1.2 Neoklasický přístup – makro teorie 
Jedná se o nejstarší a pravděpodobně nejznámější z teorií mezinárodní migrace.  Při 

vysvětlení procesu pracovní migrace používá ekonomický princip nabídky a poptávky, který 
dává do souvislosti s migrací. Její jádro tkví v tom, že vysvětluje pracovní migraci 
v návaznosti na proces ekonomického rozvoje. Dle této teorie je pracovní migrace zapříčiněna 
rozdílem mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. To se týká jak migrace vnitrostátní, tak 
mezinárodní. V oblastech, kde je vyšší nabídka práce než poptávka po ní, jsou vyšší platy než 
v oblastech, kde je tomu naopak. Důsledkem je, že pracovníci mají tendenci migrovat do 
oblastí, kde mohou mít vyšší plat. „Odchod lidí ze země snižuje počty pracovních sil, což 
vede postupně ke zvyšování výdělků; na druhé straně navyšuje příliv lidí do ekonomiky 
vyspělé země počty pracovních sil, což vede ke snižování výdělků“ (Rabušic, Burjanek 2003: 
10). Tímto způsobem se postupně vyrovnávají výdělky v obou zemích či regionech. Jakmile 
dojde k nalezení rovnováhy mezi ziskem, který pramení z migrace do jiného státu a jejími 
náklady, které jsou jak finanční, tak psychické, migrace ustane.  

„Opačně než pracovníci, kteří migrují ze zemí s nadbytkem pracovníků do zemí s jejich 
nedostatkem, se pohybuje kapitál, který proudí ze zemí, kde je ho dostatek do zemí s jeho 
nedostatkem. Relativní nedostatek kapitálu v chudých zemích vede k tomu, že vzhledem 
k mezinárodním standardům  je jeho míra návratnosti vysoká, proto je do nich přitahován“  
(Massey et al 1996: 433). To se týká i lidského kapitálu. Kvalifikovaní odborníci nemají na 
místním trhu téměř žádnou konkurenci, proto mohou více těžit ze svých znalostí a schopností, 
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než by mohli v jejich domovských zemích. To jim zaručuje i vysokou návratnost investic do 
své kvalifikace. 

Způsobem jak vlády mohou ovlivňovat pracovní migraci, je působit na pracovní trh jak 
ve svých zemích, tak se ho snažit ovlivňovat i v zemích odkud přicházejí imigranti.  

Výchozím předpokladem tohoto modelu je racionálně kalkulující jednotlivec, který 
migruje, aby maximalizoval svůj zisk. „Výchozí předpoklad push and pull modelu, že lidé 
migrují z chudých do bohatých zemí na základě racionálního kalkulu nákladů, je sporný: 
z mnoha chudých zemí totiž lidé nemigrují do bohatých zemí. Emigrace je naopak důležitým 
fenoménem v zemích, které nejsou nejchudší a procházejí fází intenzivního ekonomického 
rozvoje“ (Parnreiter 2000: 45 in Baršová, Barša  2005: 262). Další argumentem, který 
zpochybňuje tuto teorii je i relativně malá migrace v rámci sjednoceného trhu Evropské unie, 
přestože existují podstatné rozdíly ve mzdách mezi jednotlivými zeměmi. Teorie totiž 
předpokládá, že dojde k migračnímu pohybu, pokud rozdíl ve mzdě převyšuje peněžní a 
psychické náklady na přesun.  Spíš se ukazuje, že tento pohyb nezávisí na poměru možného 
příjmu v domovské zemi a jiné, ale na absolutním příjmu a míře uspokojení potřeb z něj. 
Jakmile blahobyt dosáhne určitého prahu, tak sklon k migraci ustává, i když by pracovník 
mohl z ní vytěžit ještě vyšší blahobyt, než jaký má doposud.  

K tomuto spíše makro ekonomickému pohledu existuje i varianta, která se více zaměřuje 
na jedince a jeho způsob rozhodování. Ovšem základní předpoklad, že jedinec provádí 
porovnání nákladů a výnosů z migrace plynoucích, které jsou nejčastěji vyjádřeny finančně, 
zůstává. Podrobněji je rozebíráno, jaké náklady migrace vyžaduje.  Mezi nimi jsou např. 
náklady na cestu, naučení se jazyka, bydlení,  začlenění se od nové kultury, získání zkušeností 
a adaptace na místní pracovní trh a i psychologické náklady z přetrhaných vztahů a náklady 
na vybudování si nových. Také tato varianta začleňuje míru nezaměstnanosti a z ní pramenící 
pravděpodobnost nalezení zaměstnání jako faktor, který hraje důležitou roli při rozhodování o 
migraci. 

Neoklasická teorie migrace dosáhla svého vrcholu v 60. letech 20. století. Od té doby 
získávali na větším vlivu další teorie tzv. nová ekonomie migrace a teorie segmentovaného 
pracovního trhu. 

 

1.3 Neoklasický přístup – mikro teorie 
Výše uvedený pohled se zaměřuje spíše na makro rovinu. Druhý způsob pohledu se 

orientuje více na jedince a jeho způsob rozhodování. Ovšem základní předpoklad, že jedinec 
provádí porovnání nákladů a výnosů z migrace plynoucích, které jsou nejčastěji vyjádřeny 
finančně, zůstává. V tomto přístupu jsou detailně rozebírány náklady migrace, kterými jsou 
např. náklady na cestu, naučení se jazyka, bydlení,  začlenění se od nové kultury, získání 
zkušeností a adaptace na místní pracovní trh a i psychologické náklady z přetrhaných vztahů a 
náklady na vybudování si nových. Tato varianta oproti předchozí začleňuje i míru 
nezaměstnanosti a z ní pramenící pravděpodobnost nalezení zaměstnání jako další faktor, 
který hraje roli při rozhodování o migraci. 

Vlády mohou ovlivňovat migraci politikami zaměřenými na snížení očekávaných zisků 
imigrantů, například snížením pravděpodobnosti, že imigrant najde v zemi zaměstnání či 
sankcemi zaměstnavatelů, zvýšením nákladů na migraci apod. Neoklasická teorie migrace 
dosáhla svého vrcholu v 60. letech 20. století. Od té doby získávaly na větším vlivu další 
teorie tzv. nová ekonomie migrace a teorie segmentovaného pracovního trhu. 
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1.4 Nová ekonomie migrace 
Hlavním představitelem této teorie je Odek Stark, který studoval migraci z venkova do 

měst v rozvojových zemích, především v  Mexiku. Z toho důvodu tato teorie nejvíce vystihuje 
motivy migrace z rozvojových zemí. Oproti neoklasické teorii není za základní jednotku 
považován jedinec, ale rodina, domácnost či nějaká komunita. Pozornost již není tak 
věnována pracovním trhům, ale trhu s pojištěním a kapitálem.Hlavním důvodem k migraci 
není rozdílnost možných výdělků, ale deprivace způsobena relativní  chudobou, diverzifikace 
příjmů a získání finančních prostředků nutných k investicím (Stark 1978). Jedná se o důvody 
migrace, které jsou relevantní hlavně v prostředí, kde nefungují pojišťovací a úvěrové trhy. 

Rodiny, domácnosti či komunity vyšlou jednoho ze svých členů do zahraničí nebo města,  
který jim pak zpětně posílá peníze, je-li to potřeba. Tímto způsobem diverzifikují své příjmy a 
vytváří si tak jistou formu zajištění potřebných financí i v případě neúrody, nezaměstnanosti, 
úrazu, či propadu místní ekonomiky. Migrace tak slouží k obcházení nefungujících úvěrových 
trhů a trhu s pojištěním a vytváří jejich náhradu. Dalším rozdílem oproti předešlé teorii je, že 
neuvažuje jen o absolutním zisku plynoucím z migrace, ale i o jejím relativním výnosu.  
„Teoretici nové ekonomie migrace dokazují, že domácnosti vysílají své členy do zahraničí, ne 
proto aby zvýšily své absolutní příjmy, ale aby zvýšily své příjmy vzhledem k ostatním 
domácnostem, čímž by se snížila jejich relativní deprivace vzhledem k nějaké referenční 
skupině“ (Massey et al 1996: 438). To vysvětluje, proč migrace z venkova do měst není 
nejvyšší v nejchudších oblastech, ale v oblastech, kde dochází k největšímu nerovnoměrnému 
rozdělení příjmů mezi obyvatelstvem.  

Teorie má své důsledky i pro ovlivňování migrace. Zavedení fungujících a 
důvěryhodných trhů s kapitálem a pojišťovacích trhů může snížit emigraci ze země nebo 
migrací z venkova do měst. Také nutně neznamená, že pokud se zvýší průměrný příjem, tak 
se sníží migrace, protože nezáleží jen na jeho výši, ale i na jeho rozdělení mezi obyvateli. 
Zásadním nedostatkem této teorie je, že se zaměřuje téměř výlučně na stranu nabídky a nebere 
v úvahu poptávku po zahraniční pracovní síle v přijímacích zemích a nevysvětluje migraci 
celých rodin. 

 

1.5 Teorie segmentovaného pracovního trhu 
Tato teorie, vypracována J. Piorem, nezaměřuje svou pozornost na stranu poptávky, ale 

výhradně na stranu nabídky práce pro imigranty. Vysvětlení, proč k migraci dochází, nehledá 
v racionální volbě aktérů, ale v povaze moderní ekonomiky samotné.  Základním 
předpokladem, ze kterého vychází, je segmentace pracovního trhu, který je rozdělen na 
primární a sekundární sektor (Drbohlav in Šišková (ed). 2001). Primární sektor je vyhrazen 
kvalifikovaným pracovníkům. Pro zaměstnání v primárním sektoru je charakteristická určitá 
míra vzdělání, specializace, investic zaměstnavatele do svých pracovníků, stabilní pracovní 
smlouva. Zaměstnavatel se snaží si své pracovníky udržet, protože ví, že by obtížně sháněl 
jiné a trvalo by dlouhou dobu, než by je proškolil. Sekundární pracovní trh je naproti tomu 
tvořen nekvalifikovanými pracovníky, kteří jsou jednoduše nahraditelní. Zaměstnavatel je 
může rychle propustit, pokud již pro ně není dostatek práce, a zase je najmout v opačném 
případě. Sekundární pracovní trh je typický malou atraktivitou díky nízkým mzdám, často i 
špatným pracovním podmínkám, nestabilitě zaměstnání a v podstatě nulovým možnostem 
kariérního růstu. Domácí obyvatelstvo se snaží být součástí primárního sektoru, proto je 
částečně sekundární sektor trhu práce vyhrazen imigrantům. Negativní rysy, spojené 
s sekundárním pracovním trhem, otevírají možnosti zaměstnávání imigrantů. Lze nalézt tři 
hlavní důvody, proč je poptávka po pracovnících v sekundárního pracovního trhu, a migrace 
s tím spojená, zabudována do samotné existence vyspělých ekonomik.  
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Prvním z nich je strukturální inflace (structural inflation). „Tento důvod  chronické 
poptávky po levné pracovní  síle  imigrantů je založen na známé skutečnosti, že mzdy jsou 
nejen odrazem vztahu mezi nabídkou práce a poptávkou po ní, ale také že odrážejí status, 
prestiž a sociální kvalitu různých zaměstnání“ (Rabušic, Burjanek 2003: 11). Tudíž nelze 
uplatňovat jednoduchý ekonomický princip nabídky a poptávky skrze mzdu, kterou je 
určována cena práce. Pravděpodobně pokud by se zvýšila mzda u zaměstnání náležejícím do 
sekundárního pracovního trhu, vznikl by tlak na zvýšení mzdy i u ostatních povolání. 
Dokonce v praxi tomu brání některé formální institucionální mechanismy jako jsou kolektivní 
smlouvy, byrokratické regule např. o platových třídách apod., které mají zajišťovat, aby 
výdělky reflektovaly rozdíly v povaze zaměstnání a jejich různé postavení v dimenzích 
prestiže a statusu a s tím spojené hierarchii zaměstnání . 

Druhým důvodem je problém motivace (motivation problem), protože většina lidí 
nepracuje jen proto, aby si vydělala peníze, ale také aby získali určité sociální postavení a 
uznání z toho pramenící. Zaměstnání, které se nachází na spodní hranici hierarchicky 
uspořádaného pracovního trhu mají nízký sociální status, nenabízejí téměř žádnou šanci na 
vzestupnou mobilitu a je za ně vyplácen nízký plat. Najít pracovníky pro zaměstnání 
náležejících do sekundárního pracovního trhu je obtížné, protože to musejí být ti, pro které je 
příjem hlavním motivem, proč dané zaměstnání vykonávají. Tento problém může vyřešit 
zaměstnání cizinců, protože ti se v dané společnosti neúčastní hry o sociální postavení. „Práce 
je pro ně jen prostředkem, jak si vydělat více peněz než doma. Cizinec si uvědomuje, že 
práce, kterou vykonává má nízký status, ale nevnímá sebe jako součást společnosti, ve které 
teď žije, spíše se stále cítí být součástí své domovské komunity, ve které zaměstnání v cizině, 
a peníze  z toho pramenící, přináší uznání a prestiž“ (Massey et al. 1996: 442). Tato vzájemně 
výhodná situace končí v okamžiku, kdy se imigranti definitivně usadí v hostitelské zemi a 
začnou vidět svou budoucnost v ní, proto již nechtějí být na okraji společnosti. V té chvíli 
totiž mizí oddělení sociální identity a pracovního statusu. Referenčním rámcem již není jejich 
domovská země ale země, ve které chtějí strávit zbytek svého života. 

Třetím strukturním důvodem migrace je, že v momentu, kdy v hostitelské zemi je početná 
skupina imigrantů z určité oblasti nebo státu, mohou vzniknout tzv. etnické profese, podniky, 
služby. To vyvolává poptávku po větším počtu imigrantů, kteří by v daných podnicích, 
profesích a službách pracovali. Ačkoliv jim zaměstnavatelé často nabízejí jen malé mzdy a 
požadují přísnou disciplínu, nacházejí dostatek pracovníků, protože pro ně tento druh 
zaměstnání představuje počáteční fázi začlenění a zorientování se ve společnosti, kterou 
neznají. Zaměstnavatel jim může zařídit vízum a práci, což je dostatečnou motivací.  
Klasickým příkladem jsou čínské komunity, jejichž členové zakládají restaurace a i jiné 
podniky, ve kterých zaměstnávají zase Číňany. 

 

1.6 Teorie světových systémů 
Teorie světových systémů (world systém theory) vychází z Wallersteinových prací. On, 

stejně jako mnozí jiní teoretikové, spojuje původ mezinárodní migrace se strukturou dnešní 
světové kapitalistické ekonomiky, která se neustále rozvíjí a rozšiřuje do zbytku světa. 
„Pracovní migrace je součástí procesu kapitalistické akumulace, která neustále expanduje do 
dalších oblastí a činí z jejich rurálního obyvatelstva levnou pracovní sílu. Pronikání kapitálu 
do periférií rozvrací jejich agrární ekonomiky a tvoří vykořeněné a k pohybu připravené 
námezdní pracovní síly. Zároveň nastoluje ekonomické, kulturní a politické vazby 
k vyspělým zemím jádra. Tyto dvě skutečnosti – vykořenění a propojení – vysvětlují to, že 
příliv kapitálu a zboží do nekapitalistické periférie je následován přílivem pracovních 
migrantů z periférie do centra“ (Wallerstein 2000 in Baršová, Barša 2005: 272). Imigranti "Na 
cestu jsou tlačeni zezadu, když je nejdříve z místa, které nic neslibuje, duchovně vykořenila 
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síla svodu či popudu příliš mocného a často i příliš tajemného, aby se mu dalo odolat" 
(Bauman 1999: 111). 

S procesem globalizace je spojena i postfordovská proměna kapitalismu, která zvýšila 
nabídku nenáročných a špatně placených míst ve službách ve vyspělých zemích jádra. Tato 
místa jsou příhodná pro nekvalifikované a nenáročné pracovníky, kteří přicházejí ze zaostalé 
periferie.  

V tomto pojetí je zvyšující se migrace přirozeným důsledkem rozvoje kapitalismu.Tato 
teorie dokáže vytvořit pozadí, na němž migrace probíhá, ale nevěnuje se konkrétně jejímu 
průběhu, specifikám a důsledkům. 

 

1.7 Teorie migračních systémů 
Jedná se o teorii, která také  pojímá migraci v obecné rovině. Migrační proudy, které ji 

vytvářejí,  charakterizuje jako relativně stabilní a strukturované v prostoru a čase. Migrační 
systém je vytvářen relativně intenzivním migračním proudem, který propojuje jeho jednotky. 
Migračními proudy se mezi těmito jednotkami přesunuje zboží, kapitál a lidi. Mezinárodní 
migrační systém, ostatně nejen on, je tvořen jádrem a územími, ze kterých směřují imigranti 
do jádra. Massey teorii migračních systémů nepovažuje za samostatnou teorii, ale spíše za 
zobecnění teorií následujících. Přesto je možno z ní vyvodit některé praktické závěry. Země, 
které patří do migračního systému, nemusejí být geograficky blízké. Důležitější jsou jejich 
blízké kulturní, ekonomické a politické vazby než geografická poloha.  Systém se mění, 
pokud se změní ekonomická nebo politická situace, jednotlivé země mohou vstupovat nebo 
vystupovat ze systému v závislosti na ní. 

Je možno vymezit některé migrační systémy jako je například západní Evropa, severní 
Amerika, jižní Pacifik, západní Afrika nebo jihovýchodní Asie. V některých případech není 
dělba práce mezi imigranty a domácím obyvatelstvem čistě ekonomická, ale má 
rozpoznatelně etické či rasové konotace a je spjata s propastí ve statusu, životních stylech a 
příležitostech obou hlavních kategorií. „Migrace posiluje příjmové nerovnosti prostřednictvím 
náboru jistých národností a etnik k domácím či jiným služebním úkolům. To odpovídá 
stereotypům o tom, které skupiny jsou vhodné k tomu, aby jejich příslušníci byli služebníky, 
sexuálními pracovníky či chůvami. Výsledkem je vysoce strukturovaná a diferencovaná 
regionální dělba přistěhovalecké práce napojená na požadavky globálních měst a jejich rychle 
expandujících přilehlých oblastí„ (Jordan, Düvell 2002: 71). 

 

1.8 Teorie migračních sítí a transnacionálního prostoru 
Teorie migračních sítí a transnacionálního prostoru vznikla jako reakce na 

individualistické ekonomické teorie migrace využívající zejména tzv. „push and pull“ faktory 
a ekonomickou a demografickou nerovnováhu mezi vysílajícími a přijímajícími regiony jako 
hlavní příčinu migrace, ale i jako reakce na historickostrukturální přístupy chápající migraci 
jako důsledek nerovného rozdělení moci v kapitalistickém světovém systému (Castles, Miller 
1998). Zatímco ostatní teorie se snažily hledat příčiny migrace, tak teorie migračních sítí si 
všímá hlavně toho jakým způsobem migrace probíhá, udržuje se, reprodukuje a vyvíjí se 
v čase. Vysvětlení přináší koncept „sítě“, která se ustanovuje díky migraci, ale současně 
migraci zpětně živí a posiluje. Migrační síť je soubor mezilidských pout, která spojují 
migranty, předešlé migranty a nemigranty v zemi původu a v cílové zemi, skrze příbuzenství, 
kamarádství a společný původ. Jakmile je taková síť vytvořena, tak zvyšuje pravděpodobnost 
mezinárodního pohybu, protože snižuje náklady a rizika pohybu a zvyšuje očekávané čisté 
výnosy migrace. V sítích je obsažen sociální kapitál, z něhož mohou lidé čerpat při získávání 
přístupu k zahraničnímu zaměstnání a zařízení si života v jiné zemi.  



 14 

Sítě poskytují informace o situaci v cílové zemi lidem z vysílající země a dávají jim také 
sociální, ekonomickou a rezidenční základnu, o níž se mohou opřít poté, co přijeli do cizí 
země. Skrze ně jsou zapojováni do běžného každodenního života, protože jim nabízí orientaci 
v novém prostředí, pomoc při hledání ubytování a práce nebo i v krizových situacích. Také 
snižují psychologické náklady migrace, protože člověk se sice nachází v novém a neznámém 
prostředí, ale v zázemí své etnické a kulturní skupiny, což snižuje jeho pocit dezorientace, 
vykořenění a odcizení. „Jakmile počet migrantů dosáhne kritického prahu, další rozšiřování 
sítí snižuje náklady a rizika pohybu, což způsobuje pravděpodobnost zvýšení migrace, a tedy 
další pohyb a další rozšíření sítí“ (Massey et al. 1996: 449). Proto, když mezinárodní migrace 
začne být institucionalizovaná skrze migrační síť,  stane se nezávislou na faktorech, které ji 
původně vyvolaly. Míra migrace mezi dvěma zeměmi není tak silně korelována s rozdílnými 
příjmy a mírami zaměstnanosti, jak předpokládají jiné teorie, protože ty jsou postupně 
zastiňovány klesajícími náklady a riziky díky vytvoření migrační sítě. 

Existence sítí také vysvětluje koncentraci etnických přistěhovaleckých společenství 
v určitých regionech či městských čtvrtích i jejich ekonomickou a sociální koncentraci 
v určitých typech zaměstnání. Skupiny  migrantů mohou vytvářet svou vlastní ekonomickou a 
sociální strukturu.  

V dnešní době se díky moderním technologiím, dostupnosti a rychlosti dálkové dopravy 
neustále zrychluje, zvyšuje proud informací a zmenšuje se význam vzdálenosti jednotlivých 
míst. To umožňuje cirkulární migraci a udržování vazeb mezi vysílající komunitou a jejími 
emigranty ve větší míře, než tomu bylo kdykoliv v minulosti. „Globalizace umožňuje 
ustanovování permanentních transnacionálních prostorů. Existence těchto prostorů nahlodává 
zavedené vnímání migrace jako nezvratného a jednorázového aktu i obvyklé pojetí sociální 
identity jako spjaté s fixním a stálým místem rezidence (v zemi původu nebo v zemi 
přistěhování). Pro obyvatele transnacionálních prostorů se migrace stává permanentní 
možností. Emigranti neztrácejí kontakty ve své domovině, ale drží a kultivují je i navzdory 
svému usazení v nové zemi” (Baršová, Barša 2005: 276). To jim umožňuje výraznou 
flexibilitu, protože v závislosti na rodinných okolnostech, příležitostech a i jen náhodných 
hnutích mysli se mohou v budoucnu rozhodnout vrátit a nebo se znovu přestěhovat, pokud 
jejich sociální síť pokrývá i jiné země. Nemění své místo pobytu jednou pro vždy, ale 
zůstávají někde mezi, stávají se tzv. „transmigranty“. „Transmigranti jsou imigranti, jejichž 
každodenní život závisí na mnoha stálých vazbách přes mezinárodní hranice a jejichž veřejné 
identity kombinují vztah k více než k jednomu národnímu státu ( …) Nejsou pouhými 
přechodnými návštěvníky (sojourners), neboť se usazují a začleňují do ekonomiky a 
politických institucí, lokalit a vzorců každodenního života země, v níž žijí. Zároveň však 
zůstávají stále zapojeni jinde v tom smyslu, že udržují vazby, budují instituce vstupují do 
transakcí a ovlivňují lokální a národní dění v zemích, z nichž emigrovali“ (Shiller, Bash, 
Blanc 1995: 48 ). 

 

1.9 Instituciononální teorie 
Institucionální teorie zaměřuje svou pozornost na trvání migračního proudu a zdůrazňuje 

vliv institucionalizovaných subjektů na něj.  Za hlavní je považováno, že jakmile začne 
proces mezinárodní migrace, tak se objeví firmy, které z něj mají zisk. Začne se rozvíjet tzv. 
imigrační průmysl, který může nabývat různých podob. Od legální asistenční pomoci 
v novém prostředí, kdy daná firma může zajistit ubytování, práci, sociální pojištění atd. až 
k naprosto nelegálním praktikám, kdy se vytváří organizované sítě převaděčů, lidé jsou 
zaměstnáváni bez náležitých povolení, jsou falšovány dokumenty, sjednávány fiktivní sňatky 
atd. Nelegální praktiky spojené s mezinárodní migrací vytváří podmínky a situace, ve kterých 
mohou být nelegální imigranti okrádáni, zneužíváni, vystaveni nelidskému zacházení 
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jednotlivými firmami nebo organizovanými skupinami. V západních zemích jsou zakládány 
humanitární organizace, které mají za cíl pomáhat imigrantům, kteří se dostali do těžké 
situace jak vlastní vinou, tak okolnostmi. Poskytují jim právní podporu,  radí jak získat legální 
statut, pomáhají jim se začleněním se do neznámé společnosti, organizují společenské akce. 

Po nějaké době tímto způsobem vzniká relativně ustálený systém firem, organizací a 
jedinců, kteří poskytují určité služby spojené s imigrací, jenž je všeobecně známý mezi 
imigranty. Tento systém představuje další formu sociálního kapitálu, který může být využit 
migranty. 

Podobně jako dle předcházející teorie se migrace postupně stane podněcována samotnou 
sítí, která se díky ní vytvořila a skrze ní se reprodukuje, takže se migrace postupně stává 
nezávislou na faktorech, které ji původně vyvolaly. 
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2 Výzkum migračního potenciálu provedený VÚPSV 
 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) se věnuje tématu zahraniční pracovní 

migrace již několik let. Jeho aktivita na tomto poli se mimo jiné týká i snahy určit migrační 
potenciál České republiky a sledovat jeho změny. Výzkum migračního potenciálu je 
nejkomplexnější kvantitativní výzkum v této oblasti. V následujícím textu uvedu jeho základní 
zjištění. Podkapitoly jsou nazvány dle otázek, na které se snaží odpovědět. 

  

2.1 Dojde k zahraniční migraci 
V rámci šetření migračního potenciálu České republiky byly provedeny tři terénní 

výzkumy. První proběhl v roce 2000, další 2003 a poslední v říjnu 2005. Výběrový vzorek 
tvořili občané ČR od 18 do 60 let. Reprezentativnost souboru ve vztahu k českému 
obyvatelstvu byla zajištěna kvótními znaky: pohlaví, věk, vzdělání a velikost obce. Šetření 
probíhalo metodou face to face v domácnostech respondentů. Jde o unikátní výzkum 
z hlediska svého rozsahu, během těchto šetření bylo dotázáno téměř 7 tis. osob.  V šetření 
z roku 2000 bylo dotázáno přes 4 700 respondentů. Porovnání let 2003 a 2005 umožňuje 
srovnat situaci ohledně migračního potenciálu ČR před vstupem země do EU a po něm. 

Pro vytvoření představy, jaká je v současnosti situace ohledně budoucí možnosti 
zahraniční migrace Čechů, má největší význam poslední výzkum,  jehož výběrový vzorek 
tvořilo 1078 osob. Základním zjištěním bylo, že výrazně menšinová část obyvatelstva 
v ekonomicky aktivním věku zamýšlí odejít pracovat do zahraničí a to 15,4%.  Migrační 
potenciál tak oproti roku 2003 dokonce klesl o dvě procenta, což vyvrací očekávání, že 
s postupným otevíráním hranic se bude zvyšovat tendence k mezinárodní pracovní migraci. 

 
T a b u l k a 1. Aktuální migrační tendence českého obyvatelstva v produktivním 

věku ve srovnání s rokem 2000 a 2003 
 

2000 2003 2005  
(% z celého souboru) 

Pozitivní postoj k 
migraci 

14,3 17,5 15,4 

 (absolutně z dotázaných) 
 681 195 166 
Počet respondentů 4 774 1 101 1 078 

Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 
(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 

 
Důležité je, do jaké míry je záměr pracovat v zahraničí  reálný. To se dá usuzovat 

z odpovědí na otázku „Učinil(a) jste již konkrétní kroky?“ k uskutečnění tohoto záměru. Lze 
rozlišit několik typů: 

- značně teoretický migrační záměr – reprezentován odpovědí „nedělám pro to nic není 
to aktuální“ 

 
- značně hypotetický záměr – v dotazníku formulovaný „zatím pro to nedělám nic, ale 

chystám se k tomu“ 
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- záměr s jistou mírou pravděpodobnosti - vyjádřený formulacemi „hledám zaměstnání 
pomocí sítě EURES“, „zaměstnání hledám prostřednictvím specializované agentury“, 
„vyhledal jsem pomoc svých příbuzných, kolegů či známých“ a „oslovil jsem potenciálního 
zaměstnavatele“ 

 
 
- zcela reálný migrační záměr – zahrnuje odpovědi „podal jsem žádost o pracovní 

povolení/ povolení k pobytu“, „mám již příslib pracovního místa“, postaral/a jsem se o 
bydlení a další náležitosti“ 

 
T a b u l k a  2. Struktura migračních záměrů české populace v letech 2000, 2003 a 

2005 
 

2000 2003 2005 2005 
charakteristika 

v % z dotázaných   
záporný postoj 85,7 82,3 84,6  
kladný postoj  14,3 17,5 15,4  
uvažuje o migraci  
zcela teoreticky  59,2 43,1 29,9 25,1 
značně 

hypoteticky  28,8 31,8 29,4 
24,7 

pravděpodobně 8,2 16,0 44,8 37,6 
reálně  3,8 9,1 14,9 12,5 
součet 100 100 119 100 

Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 
(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV., vlastní výpočet. 

 
 

„Zatímco intenzita migračního úmyslu po vstupu ČR do EU u českého obyvatelstva 
nevykazuje zvýšený trend (spíše mírný pokles), zvýšily se frekvence reálně uvažujících 
potenciálních migrantů“ (Vavrečková 2006:14). Ovšem porovnání reálnosti migračního 
záměru mezi jednotlivými výzkumy je nutno brát s rezervou, protože v roce 2005 byla 
použita jiná metodika. Rozdíl spočívá v tom, že v roce 2000 a 2003 měli respondenti možnost 
vybrat pouze jednu z variant odpovědí na otázku „Uskutečnil/a jste již konkrétní kroky“ 
vedoucí k migraci a v roce 2005 jich mohli vybrat více, což reálněji odráží skutečnost. Tudíž 
v roce 2000 a 2003 odpovědi reprezentují procenta a v roce 2005 je to počet odpovědí 
v daném typu vydělený celkovým počtem respondentů, kteří vyjádřili kladný postoj 
k migraci. Je možno převést hodnoty z roku 2005 na procenta (viz. poslední sloupec tab. 2.), 
ale ani ty nejsou zcela porovnatelné s údaji předchozích výzkumů, protože nelze 
předpokládat, že člověk, který uvažuje o práci v zahraničí zcela teoreticky, by zvolil více 
variant odpovědí. Naopak ten, kdo se skutečně chystá pracovat v zahraničí, pravděpodobně 
bude zkoušet více cest, které by mu to umožnily. Z toho důvodu dochází k mírnému 
nadhodnocení typů, které vyjadřují vyšší reálnost záměru pracovat v zahraničí. Přesto je 
zřejmé, že od roku 2006 nastal posun k vyšší reálnosti zahraniční pracovní migrace. Největší 
nárůst byl v typu „záměr s jistou mírou pravděpodobnosti“, který reprezentuje hledání 
zaměstnání z Čech a navázání kontaktu s lidmi, kteří mohou pomoci najít zaměstnání 
v zahraničí. 
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2.2 Struktura potenciálních migrantů 
Porovnání struktury migrantů dle pohlaví mezi jednotlivými lety ukazuje, že znak pohlaví 

není rozlišující. V šetření z roku 2005 sice mezi potenciálními migranty mírně převažují 
muži, ale tento rozdíl není výrazný. Naopak hlavní rozlišujícím znakem je věk a vzdělání. 
V jednotlivých výzkumech bylo kolem 60% potenciálních migrantů do 30 let. Zcela 
suverénně největší zastoupení, které se pohybovalo kolem 45%, měli lidé do 24 let. Z toho 
vyplývá, že zahraniční migrace je hlavně otázkou mladých lidí. Jednotlivé výzkumy 
prokázali, že vzdělanostní úroveň českých pracovních migrantů je relativně vysoká. Ve 
sledovaných letech měla více jak polovina osob, které uvažovali o migraci, úplné 
středoškolské vzdělání nebo vyšší. Nejpočetnější skupinu představují tradičně maturanti. 
V roce 2005 zaznamenal jejich počet mírný pokles, ale stoupl počet vysokoškoláků.  Druhou 
silnou vzdělanostní skupinou jsou lidé s výučním listem a středoškolským vzděláním bez 
maturity. Její zastoupení na celku se stabilně v jednotlivých šetřeních pohybovalo kolem 35%. 
Důležitým zjištěním je, že podstatnou skupinu potenciálních migrantů tvoří, stejně jako 
v předcházejících šetřeních, studenti, kteří v roce 2005 představovali (27,5%) tohoto souboru. 

 
T a b u l k a 3.  Srovnání základních demografických charakteristik potenciálních 

migrantů 
 

  šetření v roce 
2000 

šetření v roce 
2003 

šetření v roce 
2005 

POHLAVÍ    
muži  55,6 48,2 51,4 
ženy 44,4 51,8  48,6 
    
VĚK    
do 24 let  46,0 48,0 45,2 
25 - 29 let 12,4 17.4  19,3 
30 - 39 23,2 20,9 18,1 
40 - 49 13,8 9,2 10,9 
50 a více 4,6  4,6 6,5 
    
VZDÉLÁNÍ    
základní a nižší 5,3 8,2 9,3 
vyučen a střední bez 

maturity 
35,4 34,4 35,2 

maturita 48,8  45,5 40,5 
vysoká škola 10,5  11,9 15,0 

Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 
(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 

 

2.3 Doba předpokládaného odchodu do zahraničí 
Z dat z jednotlivých šetření je patrné, že úmysl jít pracovat do zahraničí se stále více stává 

reálným a zvětšuje se procento těch, kteří ho plánují uskutečnit v relativně dohledné době. 
V roce 2000 sice více jak polovina lidí chtěla odejít pracovat do zahraničí, ale nevěděla kdy. 
O tři roky později se nejvíce zvýšilo procentní zastoupení lidí, kteří svůj odchod plánovali až 
na dobu, kdy budou odstraněna administrativní opatření tomu bránící.Ve výzkumu z  roku 
2005 bylo zjištěno, že se výrazně snížil počet lidí, kteří chtějí jít pracovat do zahraničí po 
schválení volného pohybu pracovníků v EU. Zřejmě dnes nejsou současná omezení pohybu 
pracovníků  v EU již vnímána jako výrazná bariéra záměru jít pracovat do zahraničí, což 
vysvětluje pokles v kategorii, která označovala záměr pracovat v zahraničí po schválení 
volného pohybu, respektive odstranění administrativních opatření tomu bránících. Úměrně 
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tomu se zvýšil počet lidí, kteří svůj předpokládaný odjezd pracovat do zahraničí plánují do 1 
roku, je to téměř 50 procent. 

 
T a b u l k a  4.   Předpokládaný odchod do zahraničí (% z potenciálních migrantů) 
  

termín odchodu 2000 2003 2005 

do 6 měsíců  4,6 6,5 12,7 
do 1 roku  10,7 16,8 34,1 
za 1 – 2 roky  29,0 24,9 27,1 
po schválení volného pohybu (2005: po 

odstranění administrativních opatření)  
12,9 26,1 2,3 

zatím nevím  55,0 25,6 24,0 

Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 
(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
 

2.4 Předpokládaná doba pobytu v zahraničí 
  „Plánovaná délka pobytu v zahraničí souvisí jak s charakterem zahraniční migrace, tak 

se strukturou migračních motivů. Jedním ze stěžejních motivů dočasné pracovní migrace do 
zahraničí jsou bezesporu vyšší výdělkové možnosti…Dlouhodobí (trvalí) migranti výrazněji 
upřednostňují i jiné (mimoekonomické) motivační faktory (např. důvěra (nedůvěra) v budoucí 
rozvoj mateřské země, osobní důvody, partnerské a rodinné vztahy, světonázorové 
(náboženské) postoje atd.)“ (Vavrečková, Janata 2005: 12). 

 
T a b u l k a  5.   Předpokládaná délka zahraničního pobytu (v % potenciálních 

migrantů) 
 

typ dle délky 2000 2003 2005 

migrace trvalá  10,9 7,7 4,3 
migrace dočasná  89,1 92,3 95,7 
z toho:    
do 1 roku  36,7 11,7 34,3 
1- 2 roky  29,1 36,1 21,5 
déle než 2 roky  9,6 29,4 13,5 
nevím 23,8 22,8 26,5 

Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 
(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 

 
 Během pěti sledovaných let se postupně snižuje, už tak nízká, orientace na trvalou 

migraci. Více jak polovina lidí předpokládá, že v zahraničí nestráví více jak dva roky. 
Výsledky za rok 2005 se podobají relacím z roku 2000, kdy nejobvyklejší situací je plán 
strávit v zahraničí méně než 1 rok.  

 

2.5 Cílové země 
V souvislosti s celkovým společensko politickým děním, především díky vstupu ČR do 

EU a s tím souvisejícími událostmi, dochází ke změnám v preferencích cílové země 
potenciálních migrantů. Od roku 2000 postupně ubývá lidí, jež ještě nejsou rozhodnuti, kam 
pojedou pracovat. V roce 2000 a 2003 bylo na prvním místě v atraktivnosti Německo. 
Dokonce v roce 2003 do něj chtěla odejít pracovat více jak třetina potenciálních migrantů. 
Zřejmě to odráželo naději, že Německo po vstupu ČR do EU otevře svůj pracovní trh 
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občanům nových členských států, což se nestalo. V šetřeních z roku 2000 a 2003 bylo celkově 
preferováno německé jazykové prostředí nad anglickým. Bližší analýza preferencí Rakouska 
ze šetření v roce 2005 ukázala, že do něj chtějí jít pracovat především obyvatelé 
Jihomoravského a Jihočeského kraje. Lze se tudíž domnívat, že zde, díky blízkosti Rakouska,  
má svůj význam možnost pravidelného ježdění domů do ČR, za preferencemi Německa může 
být podobná motivace.  V roce 2005 Německo vystřídaly na první místě atraktivnosti Velká 
Británie a Irsko, do kterých by chtěla odejít čtvrtina potenciálních migrantů. Zvýšení 
atraktivnosti Velké Británie a Irska souvisí s otevřením jejich pracovního trhu občanům států, 
které přistoupily v roce 2004 k EU. Další faktorem je prioritní postavení angličtiny v dnešní 
době.   Díky tomu celkově převážila i atraktivita anglofonních zemí nad německým 
jazykovým prostředím.  

 
T a b u l k a  6.   Volba cílové migrační země - % z potenciálních migrantů 
 

preferovaná země 2000 2003 2005 

Německo  25,4 37,7 22,7 
Rakousko  4,8 7,1 7,6 
Velká Britanie x)  12,4 11,1 24,9 
Francie  3,2 2,0 3,4 
jiné země EU  7,0 5,5 5,7 
USA, Kanada  13,4 11,1 12,4 
Austrálie, Nový Zéland 

xx)  
  4,9 

jiné země světa  7,5 3,6 3,7 
nevím  26,3 23,0 14,5 

* v roce 2005 spolu s Irskem 
** zjišťováno až v roce 2005 
Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 

(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
 

2.6 Ochota pracovat pod úrovní své kvalifikace 
„Pod úrovní kvalifikace by byli ochotni v zahraničí pracovat častěji muži, než ženy, lidé 

nejmladších a mladších věkových skupin (do 24 let a 25 - 29 let), respondenti v dělnických 
profesích, studenti, učni a nezaměstnaní. Zajímavé je, že dále jsou to zvláště ti, kteří již 
v zahraničí v minulosti pracovali (49,0%)“ (Vavrečková, Janata 2005: 18). Cizinec, 
přicházející do nového prostředí, je nutně v znevýhodněn oproti domácímu obyvatelstvu, 
proto má tendenci vykonávat a jsou mu nabízena i zaměstnání, která by v domácí zemi 
nedělal. Výjimku tvoří kvalifikovaní odborníci. O této situaci hovoří např. teorie 
segmentovaného pracovního trhu. Zřejmě se ukazuje, že ti, kdo již pracovali v zahraničí, mají 
schopnost hodnotit situaci realističtěji než ostatní. Ovšem oni mají oproti ostatním již 
zkušenosti s prací v zahraničí, což je už určitá kvalifikace, takže při dalším pracovním pobytu 
by měli mít již lepší postavení, než když jeli pracovat od zahraničí poprvé. Z tohoto pohledu 
je nutno posuzovat údaj, že 49% z nich je ochotno pracovat pod úrovní své kvalifikace. To 
ukazuje na obtížnost nalezení práce v zahraničí, která by odpovídala získané kvalifikaci. 
Samozřejmě, že toto se pravděpodobně bude hlavně týkat profesí s nutností relativně vysoké 
nebo speciální kvalifikace nebo perfektní znalosti jazyka, u zaměstnání jako zedník, kuchař, 
číšník bude situace asi jiná.  

 
G r a f  1. Byl(a) byste v zahraničí ochoten/ochotna pracovat pod úrovní své 

kvalifikace, svého sociálního postavení? (N=1078, v %) 



 21 

 

33%

67%

Ano

Ne

 
Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 

(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
 

2.7 Zkušenosti skutečných migrantů  
V šetření v roce 2005 bylo také zjišťováno, kolik lidí po pádu komunistického režimu 

pracovalo v zahraničí. Odpovědi zobrazují následující grafy. 
 
G r a f  2.  Pracovala(a) jste v posledních patnácti letech v zahraničí? (N=1078, v %) 

10,5

89,5

Ano

Ne

 
Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 

(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
 
G r a f  3.   Pracovala(a) jste v zahraničí ve stejném oboru jako v České republice? 
(N=113, v %) 

 

37,7

60,4

1,9

Ano Ne Nemám dosud vyhraněný obor
 

Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 
(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
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G r a f  4.   Jakou práci jste v zahraničí vykonával(a)? (N=113, v %) 
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Jednoduchou činnost  bez zaučení
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činnost  na úrovni VŠ

Pracovní činnost  se zaučením

Odbornou činnost  vyžadující
zaučení

P odle pot řeby, někdy činnost
kvalifikovaná, někdy ne

Odbornou činnost  vyžadující SŠ,
nebo nižší řídící činnost

 
Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 

(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
 
G r a f  5.   Kde jste v zahraničí pracoval(a)? (N=113, v %)  
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Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 

(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
 
„Častěji pracovali v zahraničí muži, lidé ve věku od 30 do 40 let s vysokoškolským 

vzděláním, spíše podnikatelé s vyššími příjmy a obyvatelé hlavního města Prahy“ 
(Vavrečková, Janata 2005: 16). Většina lidí pracovala v zahraničí v jiném oboru než v ČR. To 
ukazuje, že ve většině případů kvalifikace, kterou člověk získá doma není určující pro práci, 
kterou vykonává v cizině. To zřejmě souvisí i s typem práce, která je vykonávána.  Ve 
struktuře typů zaměstnání jasně převažují jednoduché a kvalifikačně nenáročné činnosti, které 
tvořily více než dvě třetiny 70,2%. Ve struktuře cílových zemí má zcela výjimečné postavení 
Německo, kde během posledních 15 let pracovalo 40,5 procenta migrantů. Přičteme-li 
Rakousko, tak v německy mluvícím prostředí bylo v minulosti zaměstnáno více jak 50% ze 
všech pracovních migrantů. Téměř jedna pětina lidí pracovala ve Velké Británii nebo Irsku, 
ale pravděpodobně se v budoucnu jejich počet zvýší, protože atraktivita těchto zemí vzrostla 
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díky otevření jejich pracovního trhu. Celkově se struktura cílových zemí výrazně neodlišuje 
od struktury zemí, které preferují potenciální migranti. Zajímavé je, že více než čtvrtina 
(27,5%) lidí, kteří v minulosti pracovali v zahraničí, uvádělo v jedné z otázek, že s prací 
v zahraničí nemají dobré zkušenosti. 

 

2.8 Bariéry a omezení migrace 
Jedním z výrazných omezením migrace je neznalost jazyka, kterou odůvodňuje 36% lidí 

svůj nezájem o práci v zahraničí a je druhým nejčastějším odůvodněním nezájmu o práci v 
zahraničí. Česká populace charakterizovatelná znalostí tří světových jazyků a to ruštiny, 
němčiny a angličtiny. Znalost jazyka určuje výběr cílové země. Pro dobrou orientaci v novém 
prostředí je zapotřebí velice dobrá znalost jazyka. Čtvrtina Čechů udává, že jejich znalost 
anglického jazyka jim dovoluje uspokojivé porozumění psanému textu a mluvenému slovu, 
z toho 9,2% lidí má plynulou znalost angličtiny. Němčinu umí na uspokojivé úrovni taktéž 
čtvrtina Čechů, ale plynulou znalost němčiny uvádí jen 6,7% obyvatel. Znalost ruštiny ani 
ostatních jazyků zřejmě není signifikantní pro pracovní migraci.  

 
Graf 6. Jazykové znalosti (N=1078, v %) 
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Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 
(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 

 
Z důvodů, proč lidi neláká práce v zahraničí, je nejčastěji uváděno „mám zde rodinu, 

přátele, známé“. Další výrok, který vyjadřuje vazbu domovu, je  „tady jsem doma, tady to 
znám“ Čtvrtina lidí uváděla „jiné důvody“, které je připoutávají k domovu. Mezi nimi byl 
nejčastější vyšší věk, péče o děti, domácnost, dům, zahradu, starost o rodiče a zdravotní 
důvody dotázaného nebo některého člena rodiny.  Taktéž čtvrtina lidí uváděla, že „na práci 
v zahraničí si netroufám“. Další skupinou jsou ti, kteří si nemyslí, že by jim mohla práce 
mimo ČR něco výraznějšího přinést. To reprezentují výroky „mám zde dobré pracovní 
uplatnění“ (24%)  a „zřejmě bych musel/a přijmout horší pracovní místo“ (16%).  Pro 10% 
obyvatel jsou limitujícím faktorem náklady spojené s prací v zahraničí. 
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G r a f  7.   Práce v zahraničí Vás neláká z těchto důvodů? (N= 912, v %) 
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Zdroj: Vavrečková, J., Z., Janata. 2005.  Migrační potenciál po vstupu ČR do EU 

(výsledky terénního šetření). Praha: VÚPSV. 
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3 Analýza struktury pracovních migrantů z nových 
členských zemí do Velké Británie (zpracováno podle 
Accession Monitoring Reports)  
 
V této části budu prezentovat skutečné struktury migrantů do Velké Británie ze států, 

které přistoupili k Evropské unii v roce 2004. Prezentované údaje budou vycházet z tzv. 
Accession Monitoring Report, která je komplexní a unikátní analýzou pracovní migrace 
z nových členských států do Velké Británie. Tato zpráva vychází čtvrtletně a byla vytvořena 
spoluprací tří institucí: Home Office, Department for Work and Pensions a the Office of 
Deputy Prime Minister. Údaje v ní vycházejí z Worker Registration Scheme (WRS) a 
z ručního monitoringu žádostí o National Insurance Number, sociální příspěvky, daňové 
úlevy nebo vrácení daní a žádostí o pomoc v situaci bezdomovectví.  

Dne 1. května 2004 vstoupilo 10 nových států do EU. Z této skupiny přistupujících států 
získaly právo volného pohybu pracovní síly uvnitř unie jen Malta a Kypr. U ostatních osmi 
zemí zůstalo rozhodnutí, zdali jednotlivé členské země EU otevřou své pracovní trhy pro 
občany osmi přistupujících států (accession 8 - v dalším textu budu používat A8), v rukou 
jednotlivých vlád. Pouze Velká Británie, Irsko a Švédsko se rozhodly, že otevřou své 
pracovní trhy již od data vstupu nových členských států do EU. Ostatní země uplatnily 
přechodná opatření. „Britská vláda zveřejnila své stanovisko ohledně umožnění volného 
pohybu pracovních sil již v prosinci 2002. Její rozhodnutí bylo podloženo jak politickými, tak 
ekonomickými důvody. Pracovní trh Velké Británie vykazoval již několik let pozoruhodnou 
stabilitu a míru nezaměstnanosti pohybující se kolem 5%, která patřila k nejnižším v EU“ 
(Portes, French, 3: 2005).  

 

3.1 Pracovní podmínky pro české občany ve Velké Británii 
Velká Británie sice otevřela svůj pracovní trh, ale omezila pro pracovníky ze zemí A8 

přístup k sociálním dávkám a vyhradila si právo sledovat jejich pohyb na pracovním trhu. 
K tomu účelu zavedla Worker Registration Scheme, do kterého se musí registrovat každý 
občan z osmi nových členských států, který ve Velké Británii pracuje. „Občan ČR, který si 
nalezne v VB práci, je povinen se ihned zaregistrovat na Home Office (nejpozději do 1 
měsíce od zahájení zaměstnání). Pracovní registraci podléhají též studenti, kteří ve VB 
přijmou zaměstnání a dále i občané ČR zaměstnaní na zkrácený pracovní úvazek nebo 
zaměstnaní prostřednictvím agentur (tzv. agency workers)“ (Velvyslanectví České republiky 
ve Velké Británii - Informace práci ve Velké Británii [online]. [cit. 20.5.2006]). „K registraci 
je třeba doložit kopii dopisu od zaměstnavatele potvrzujícího zaměstnání, 2 fotografie, 
originál platného cestovního pasu nebo občanského průkazu a 701 liber na poplatek. Poté je 
občanovi vystaveno registrační osvědčení, které mu umožní žít a pracovat v Británii po dobu 
výkonu dané práce. Pokud práci změní před uplynutím 12 měsíců, je nutné se registrovat 
znovu. V tom případě se předkládají všechny výše uvedené doklady, ale již bez poplatku 702 
liber. Zaměstnavatelé ve Velké Británii jsou povinni registrace občanů z nových členských 
zemí kontrolovat“ (Vavrečková et al 74: 2006). Po roce nepřerušené registrované práce ve VB 
povinnost pracovní registrace končí. Následně člověk pak ve VB nabývá plných práv 
vyplývajících z volného pohybu pracovníků v rámci EU. Povinnost registrovat se nemají 
                                                
1 Tento poplatek byl zvýšen na 90 liber (viz. Home Office, Border & Immigration Agency - Worker Registration 
Scheme [online]. [20. 7. 2007]). 
2Tento poplatek byl zvýšen na 90 liber (viz. Home Office, Border & Immigration Agency - Worker Registration 
Scheme [online]. [20. 7. 2007]). 
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osoby samostatně výdělečně činné. Ustanovení o registraci do Worker Registration Scheme se 
nevztahuje na pracovníky, kteří bez přerušení legálně pracují ve VB alespoň 12 měsíců, a tedy 
mají plná práva vyplývající z dohod a na pracovníky, kteří legálně pracovali ve VB před 1. 
květnem 2004 a po tomto datu nezměnili zaměstnání.3 

Pracovník také musí požádat o přidělení National Insurance Number (NIN), které slouží 
k platbě zdravotního a sociálního pojištění.  

 

3.2 Pracovní migrace do Velké Británie 

3.2.1 Povaha dat 
Účelem zprávy, ze které pocházejí mnou prezentovaná data, je podávat relevantní 

informace o lidech, kteří přicházejí pracovat do VB. Problém z hlediska statistiky představuje, 
že pracovník se musí registrovat do Worker Registration Scheme (v dalším textu WRS) více 
jak jednou, pokud je zaměstnán více jak jedním zaměstnavatelem a musí se re-registrovat, 
pokud změní zaměstnavatele. Z toho důvodu data, která mají podávat co možná nejpřesnější 
informace o lidech, kteří přicházejí pracovat do VB, nemohou být daty o žádostech. Problém 
je řešen tak, že uváděná data o pracovnících jsou vztažena k jejich prvnímu zaměstnání. 

Data jsou přibližná, protože odhadem 805 žádostí z minulosti stále zůstalo nezahrnuto. 
Data o žadatelích o zařazení do WRS nejsou mírou čisté migrace, ale spíše dávají hrubý 
kumulativní přehled o počtu lidí žádajících o zařazení do WRS. Po občanech států A8 není 
požadováno odregistrovat se, pokud opustí VB, takže v grafech a tabulkách jsou zahrnuti i ti, 
kteří již ve VB pravděpodobně nepracují a nepobývají. V některých tabulkách a grafech jsou 
prezentována data za jednotlivá čtvrtletí. Je třeba upozornit, že data za druhé čtvrtletí 2004 
jsou údaje pouze za květen a červen, protože země A8 vstoupily do EU 1. května 2004. 

3.2.2 Počet žadatelů 
Mezi květnem 2004 a březnem 2007 bylo registrováno celkem 630 tisíc žadatelů a bylo 

vydáno 605 tisíc Worker Registration certificate (potvrzení o registraci do WRS) a karet. 
Počet žadatelů během prvních 3 měsíců po rozšíření EU byl relativně vysoký, přesáhl 22 tisíc 
měsíčně. Z vývoje počtu registrací je patrná jejich sezónnost. Ve všech sledovaných letech 
byl nejnižší počet registrací zaznamenán v prvním čtvrtletí daného roku a postupně rostl až do 
svého maxima ve třetím čtvrtletí daného roku a ve čtvrtém čtvrtletí následoval pokles. 

Vysoké počty žadatelů po rozšíření EU byly způsobeny i tím, že „V prvních měsících 
pocházelo vysoké procento žádostí o zařazení do WRS od lidí, kteří již žili ve VB před 

                                                
3„ Další skupiny, která se také nemusí registrovat jsou:  
• účastníci programu vysoce kvalifikovaných migrantů 
• svobodní partneři/manželé britských občanů z přistupujících zemí mimo Malty a Kypru ve zkušebním 

období 
• závislí rodinní příslušníci občanů z přistupujících zemí kromě Malty a Kypru, kteří jsou v Británii za 

podmínek Code 1 
• závislí rodinní příslušníci držitelů pracovního povolení 
• lékaři a zubaři v britských postgraduálních vzdělávacích programech 
• manželé a závislí rodinní příslušníci studentů. Směrnice Evropské rady týkající se studentů dává manželům 

a závislým rodinným příslušníkům právo najít si zaměstnání. Dostanou podmínky Code 1 a nemusejí se 
registrovat. 

Účastníci programu pro sezónní pracovníky v zemědělství (SPZ), kteří do programu vstoupí před 1. květnem. 
Občané z přistupujících zemí, kteří do programu vstoupí před 1. květnem (karty SPZ se budou uznávat jako 
potvrzení o registraci až do 31. prosince 2004, nebo dokud účastník z programu nevystoupí či nezmění 
zaměstnavatele)“ 
(Britské velvyslanectví v Praze [online]. [20.5. 2006]). 
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rozšířením EU. V prvních šesti měsících to bylo 30 procent všech žádostí, přibližně 30 tisíc, o 
zařazení do WRS“ (Gilpin et al 2006: 22). Někteří z žadatelů byli ve VB jako turisti nebo 
studenti, jiní již legálně pracovali, měli pracovní povolení nebo byli vedeni jako samostatně 
výdělečně činní a registrovali se, protože změnili zaměstnání. Další skupinou jsou ti, kteří 
pracovali ve VB ilegálně a otevření pracovního trhu a registrace do WRS jim umožnila 
legalizaci svého statutu. Uvědomíme-li si tento fakt, tak lze říci, že pracovní migrace do VB 
se zvýšila více než představuje rozdíl mezi jednotlivými čtvrtletími roku 2004 a 2005, protože 
se postupem času se snižovalo procento žádostí o zařazení do WRS od lidí, kteří žili ve VB již 
před rozšířením EU. 

Zdá se, že postupně se mírně zvyšuje migrace do VB. Z porovnání jednotlivých čtvrtletí 
je patrná stoupající tendence. V roce 2006 požádalo o registraci do WRS o 24 tisíc lidí více 
než v předchozím roce. 
 

G r a f  1.   Žadatelé - čtvrtletní podání žádosti, květen 2004 - březen 2007 
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Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 

for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
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T a b u l k a  1.   Žadatelé dle čtvrtletí, kdy podali žádost, květen 2004 - březen 2007 
 

 schválené 
žádosti 

odmítnuté 
žádosti1 

osvobozeni2 stažené3 sub-total nezahrnuté celkem 

2004 125 880 1 250 640 6 780 134 550 0 134 550 
2005 204 965 1 800 310 5 245 212 320 0 212 320 

1.Q.2006 46 765 320 30  995 48 110 0 48 110 
2.Q.2006 54 890 285 40 1 255 56 470 0 56 470 
3.Q.2006 62 830 315 25 1 580 64 750 10 64 760 

4. Q.2006 63 225 265 110 1 570 65 170 55 65 225 
2006 227 710 1 185 205 5 400 234 500 65 234 565 

1.Q.2007 46 820 180 140 935 48 075 740 48 820 
celkem 605 375 4 415 1 295 18 360 629 445 805 630 255 

 
1 zamítnuté (Refused) - nejčastějším důvodem k zamítnutí žádosti je neprokázání zaměstnání ve VB nebo 

občanství jednoho ze státu A8 

2 osvobozeni (Exempt) - někteří pracovníci ze zemí A8 jsou osvobozeni od povinnosti se registrovat do 
WRS 

3 stažené žádosti (Withdrawn) - žadatelé, kteří stáhli svou žádost o registraci v rámci WRS 

 

Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 
for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>.  

 
Mezi květnem 2004 a březnem 2007 bylo podáno 170 tisíc žádostí o re-registraci 

z důvodu změny svého jediného zaměstnání. Během sledovaného období se postupně 
zvyšoval počet lidí, kteří měnili své zaměstnání. Pokud vydělíme počet re-registrací počtem 
kladně vyřízených žádostí o zařazení do WRS, tak zjistíme, že zatím své první zaměstnání 
změnilo 28% z registrovaných pracovníků. Toto číslo je přibližné, protože nelze 
předpokládat, že všichni registrovaní pracovníci stále pracují ve VB a také je pravděpodobné, 
že někdo změnil zaměstnání více než jednou. 

 
T a b u l k a  2.   Počty žádostí o re-registraci, květen 2004 - březen 2007 
 

 počet re-registrací 
2004 10 130 
2005 51 350 
1.Q.2006 19 095 
2.Q.2006 21 265 
3.Q.2006 5 830 
4. Q.2006 20 490 
2006 81 750 
1.Q.2007 27 275 

 

Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 
for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>.  
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G r a f  2.   Počty žádostí o re-registraci, květen 2004 - březen 2007 
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Zdroj: Vlastní výpočet; Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, 
the Department for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime 
Minister. [cit. 25.6. 2007]. Dostupné z : 
<http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>.  

 
 

3.2.3 Národnost žadatelů 
Zcela jasně nejvíce migrují do VB Poláci, jejich zastoupení mezi žadateli o zařazení do 

WRS je 65%. Dle statistik počet lidí polské národnosti, kteří přišli pracovat do VB po roce 
2004, přesáhl 400 tisíc. Úroveň migrace lidí polské národnosti do VB má zvyšující se 
tendenci, narozdíl od ostatních národností. To je patrné i z podílu pracovníků polské 
národnosti na celkovém počtu pracovníků ze zemí A8. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2005 
to bylo 56%, o rok později 68% a v prvním čtvrtletí roku 2007 to bylo již 71%. Další 
národnosti, které mají nejvyšší podíl mezi imigranty z nových členských států jsou Litevci (10 
%) a Slováci (10%). Češi s 29 tisíci žadateli o zařazení do WRS byli v pořadí zemí na 5. místě 
a mají 4,7% podíl na celku. Z analýzy dat předchozích vydání Accession Monitoring je 
patrné, že migrace Čechů do Velké Británie má klesající tendenci. 
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G r a f  3.   Národnost registrovaných pracovníků, květen 2004 - březen 2007 
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Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 

for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>.  

 
 

T a b u l k a  3.   Národnost žadatelů dle čtvrtletí, květen 2004 - březen 2007 
 

 ČR Estonsko Maďarsko Lotyšsko Litva Polsko Slovensko Slovinsko celkem 
2004 8 255 1 860 3 620 8 670 19 270 71 025 13 020 160 125 880 
2005 10 575 2 560 6 355 12 955 22 990 127 325 22 035 170 204 965 
1.Q.2006 1 865 390 1 435 2 560 4 235 31 915 4 305 55 46 765 
2.Q.2006 2 045 340 1 595 2 785 4 470 38 120 5 490 40 54 890 
3.Q.2006 2 220 420 1 835 2 265 4 340 45 445 6 255 50 62 830 
4. Q.2006 2 210 325 2 185 1 875 4 005 46 910 5 675 40 63 225 
2006 8 340 1 475 7 055 9 485 17 055 162 390 21 725 185 227 710 
1.Q.2007 1 690 260 1 855 1 675 3 455 33 440 4 405 40 46 820 
celkem 28 860 6 155 18 880 32 785 62 765 394 180 61 185 555 605 375 
z toho % 4,77% 1,02% 3,12% 5,42% 10,37% 65,11% 10,11% 0,09% 100,00% 

 

Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 
for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25. 6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 

 
Další pohled nám nabízí srovnání migrace ze států A8, když bude odstraněn vliv velikosti 

populace daného státu. To nám umožňuje určit z jakých státu nejčastěji lidé odchází pracovat 
do VB. V tabulce číslo 4. uvádím procento žadatelů o zařazení do WRS z celkové populace 
daného státu. Z hlediska pořadí je na prvním místě Litva, ze které pracuje ve VB 1,83% 
z celkové populace, na druhém místě je Lotyšsko a na třetím Slovensko. Ze zemí A8 je 
pracovníků z Polska ve VB zdaleka nejvíce, ale dle procentního podílu z populace země jim 
náleží až čtvrté místo. Do VB odjelo pracovat 29 tisíc Čechů, což představuje 0,28% 
z celkové populace a řadí to Českou republiku na 6. místo. Celkově se pracovní mobilita do 
VB týká 0,83% obyvatelstva zemí A8. 
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T a b u l k a  4.   Podíl žadatelů z celkové populace jejich domovského státu, květen 2004 
- březen 2007 

 
 

země A8 
počet žadatelů 

o zařazení do WRS 
počet obyv. 

v tis. (2005) 

procento 
migrantů z celkové 
populace 

pořadí 

Česká 
republika 28 860 10 220,60 0,28% 

6. 

Estonsko 6 155 1 347,00 0,46% 5. 
Litva 62 765 3 425,30 1,83% 1. 
Lotyšsko 32 785 2 306,40 1,42% 2. 
Maďarsko 18 880 10 097,50 0,19% 7. 
Polsko 394 180 38 173,80 1,03% 4. 
Slovensko 61 185 5 384,80 1,14% 3. 
Slovinsko  555 1 997,60 0,03% 8. 
celkem A8 605 375 72 953,00 0,83%   

 

Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the 
Department for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and 

the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 2007]. Dostupné z :   
< http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>.; Eurostat - Total 

population at 1. January . [cit. 25.6. 2007]. 
Dostupné z :  

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=P
ORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_
population/C/C1/C11/caa10000> 

; Vlastní výpočet. 

3.2.4 Věková struktura 
Mezi migranty dominují mladí lidé. Ve věku mezi 18 - 34 lety bylo 83% z registrovaných 

pracovníků.  Během letních měsíců (duben - červen) stouplo procentní zastoupení lidí ve věku 
18 - 24 let, kteří požádali o registraci do WRS. Je možné, že to bylo způsobeno letními 
brigády studentů.  

 
T a b u l k a  5. Věková struktura registrovaných pracovníků, květen 2004 - březen 

2007 
 

věk celkem z toho % celkem 
18-24 257 310 44% 
25-34 228 200 39% 
35-44 61 845 10% 
45-54 35 995 6% 

 

Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 
for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
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G r a f  4.   Věková struktura registrovaných pracovníků, květen 2004 - březen 2007 
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Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 

for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 

 
Mezi květnem 2004 a březnem 2007 byl poměr mezi muži a ženami, kteří žádali o 

zařazení do WRS 57:43. Tento poměr během sledovaného období byl relativně stabilní. 
 

3.2.5 Osoby závislé na registrovaných pracovnících 
Velmi malá skupina registrovaných pracovníků (7%) má osoby, které jsou na nich 

závislé. Mezi těmi, kteří mají osoby na nich závislé, je průměrná hodnota jejich počtu 1,5. 

3.2.6 Obor zaměstnání 
Pět hlavních oborů, ve kterých pracovali registrovaní pracovníci, byly administrativa, 

obchod a management (37%), pohostinství (20%), zemědělství (10%), výroba (7%), 
potravinářský průmysl (5%). 

 Zpočátku nejvíce pracovníků ze zemí A8 bylo zaměstnáno v pohostinství, ale postupem 
času dominantní postavení převzal sektor administrativy, obchodu a managementu. Do 
sektoru administrativy, obchodu a managementu byli zahrnuti i pracovníci britských 
pracovních agentur. Procentní zastoupení počtu pracovníků, kteří pracovali v sektoru 
administrativy, obchodu a managementu stouplo ze 17% ve druhém čtvrtletí roku 2004 na 
36% v roce 2005  a následně na 44% v roce 2006.  

 Naopak proporce sektoru pohostinství klesla ze 31% ve druhém čtvrtletí 2004 na 19% 
v roce 2005 a dále na 17% v roce 2006. Počet pracovníků v zemědělství se také v průběhu 
doby měnil, protože v tomto sektoru převažují sezónní práce. V průběhu léta, druhé čtvrtletí 
roku 2004 a 2005, pracovalo v tomto sektoru 21% a 17% ze všech pracovníků ze zemí A8 
naopak během zimy, čtvrté čtvrtletí 2004 a 2005, to bylo jen 7% a 6%. Obdobnou pracovní 
charakteristiku měl tento sektor i v roce 2006. 

Z hlediska zastoupení různých národností v jednotlivých oborech, tak pouze 
v zemědělství pracovalo vyšší procento lidí z Litvy a Lotyšska než u jakékoliv jiné 
národnosti. 20% Litevců a 24% Lotyšů pracovalo v zemědělství oproti 10% z ostatních zemí. 
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T a b u l k a  6.   Obory, ve kterých jsou zaměstnáni registrovaní pracovníci, květen 2004 
- prosinec 2005 
 

  2004 2005 1.Q.2006 2.Q.2006 3.Q.2006 4. Q.2006 2006 1.Q.2007 celkem 
administrativa, obchod 
a management 31 235 74 480 18 970 21 840 27 320 31 000 99 125 19 010 223 855 

pohostinství a 
stravování 34 310 38 550 8 100 9 440 10 630 10 485 38 655 8 020 119 535 

zemědělství 16 905 22 700 3 755 7 655 5 830 2 655 19 895 3 400 62 900 
tovární výroba 9 750 15 610 3 235 3 440 4 270 4 205 15 150 3 625 44 135 
zpracování jídla, ryb              
a masa 6 480 10 605 2 245 2 290 3 070 3 030 10 635 2 140 29 860 

zdravotní péče 5 550 10 935 2 795 2 235 2 515 2 385 9 930 1 885 28 300 
maloobchod 5 355 8 760 1 975 2 115 2 670 3 160 9 920 2 260 26 295 
stavebnictví 5 185 7 255 2 155 2 260 2 360 2 230 9 005 2 615 24 060 
doprava 2 725 6 695 1 420 1 395 1 405 1 525 5 745 1 435 16 600 
zábava a volný čas 2 190 3 675 615 910 1 040 590 3 155 575 9 595 
vzdělání a kultura 1 490 1 920 595 400 495 560 2 050 520 5 980 
nemovitosti  535 925 210 205 280 465 1 165 510 3 130 
finanční služby  425 455 140 150 225 175 695 155 1 725 
bezpečnost a ochrana  385 420 150 105 140 160 555 160 1 520 
počítačové služby 365 440 105 140 155 200 605 160 1 565 
těžební průmysl 345 550 120 130 150 155 555 120 1 570 
telekomunikace 180 185 40 35 65 55 195 65 625 
energetika (plyn, 
elektřina, voda) 145 120 30 30 30 40 125 35 430 

sportovní aktivity 125 155 40 50 60 45 200 40 515 
vláda 80 125 25 30 35 60 145 50 405 
právní služby 85 75 10 15 25 30 75 25 265 
ostatní 2 030 330 30 25 50 15 120 10 2 490 
celkem 125 880 204 965 46 765 54 890 62 830 63 225 227 710 46 820 605 375 

 

 Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the 
Department for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. 
[cit. 25.6. 2007]. Dostupné z: 
<http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
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G r a f  5. Pět nejčastějších oborů, ve kterých jsou registrovaní pracovníci 
zaměstnáni, květen 2004 - březen 2007 
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Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 

for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 

 

3.2.7 Povolání registrovaných zaměstnanců 
Více jak čtvrtina pracovníků byla zaměstnána jako Process operative - (pracovník 

v průmyslu a výrobě, dělník). Dále bylo 8% pracovníků zaměstnáno ve skladech. 6% 
pracovníků bylo zaměstnáno jako pomocná síla v kuchyni nebo ve veřejném stravování nebo 
jako baliči. Z tabulky uvádějící 20 nejčastějších povolání je patrné, že jsou mezi nimi z velké 
části povolání, ke kterým není potřeba specifická kvalifikace. Také ve většině případů pro 
jejich výkon není zapotřebí vysoká znalost anglického jazyka.  
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G r a f  6.   Deset nejčastějších zaměstnání registrovaných pracovníků, květen 2004 - 
březen 2007 

 
Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 

for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
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T a b u l k a  7.   20 nejčastějších zaměstnání registrovaných pracovníků dle čtvrtletí, květen 2004 - březen 2007 
 

 
2004 2005 

1.Q.20
06 

2.Q.20
06 

3.Q.20
06 

4. 
Q.2006 

2006 
1.Q.20

07 
pracovníci ve výrobě a průmyslu (ostatní 

pracovníci v továrnách, ve výrobě) 17 970 53 260 12 485 14 000 17 345 20 030 63 860 13 265 

pomocná síla v kuchyni a ve veřejném 
stravování 3 810 13 860 3 665 4 390 6 225 7 595 21 875 3 950 

baliči 5 515 13 375 2 625 2 955 3 675 4 070 13 320 2 360 
skladník (dělník) 5 940 12 410 2 695 3 225 3 440 3 590 12 955 2 565 
služebná v domácnosti 4 355 10 200 3 150 2 925 3 365 3 635 13 075 3 050 
zemědělci  3 350 9 330 1 915 3 860 2 785 1 110 9 665 1 625 
číšník 7 660 1 530 1 765 2 010 2 105 7 410 1 500 - 
pokojská, služka (služebná) 7 060 1 665 1 855 2 055 2 110 7 690 1 655 - 
pečovatelka 2 580 6 880 1 765 1 480 1 570 1 470 6 285 1 165 
obchodní zástupce (prodejce) 2 080 5 275 1 510 1 795 1 790 1 800 6 890 1 705 
dělník na stavbě 2 535 5 405 1 245 1 415 1 720 1 935 6 320 1 460 
sklízeč úrody, sběrač 1 235 4 750  450 1 820 1 210 190 3 670 350 
barman 1 600 3 370 640 755  815 705 2 915 385 
zpracovatel jídla (ovoce / zelenina) 1 950 2 970 550 585  720 645 2 500 565 
zpracovatel jídla (maso) 1 525 2 555 490 535 790 750 2 565 485 
šéfkuchař, ostatní 1 380 2 400 495 605 605 645 2 350 535 
sběrač ovoce (na farmě) 1 000 1 780 395 480 585 450 1 910 355 
řidič nákladních automobilů  730 2 215 350 355 420 460 1 595 380 
administr. obecně 545 2 305 140 710 600 95 1 540 195 
řidič dodávky 440 1 090 460 410 605 460 1 930 565 

TOTAL 20 
66 890 

168 
155 38 215 45 925 52 325 53 855 

190 
320 38 115 

ostatní 20 160 36 810 8 545 8 965 10 505 9 370 37 390 8 705 
 
Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the 

Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
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3.2.8 Počet pracovních hodin, mzda a typ pracovního úvazku4 
97% z registrovaných pracovníků pracovalo na plný pracovní úvazek (více jak 16 hodin 

týdně). V oficiální zprávě se uvádí, že údaj „97% je pravděpodobně podhodnocen. Proporce 
registrovaných pracovníků, kteří jsou zaměstnáni na poloviční úvazek je pravděpodobně nižší 
než 3%, protože někteří z nich mají více jak jedno zaměstnání. Data, která jsou zde 
publikována, berou v potaz pouze jedno z těchto zaměstnání, proto je v některých případech 
počet odpracovaných hodin jednoho pracovníka ve skutečnosti větší než 16“ (Accession 
Monitoring Report 2006: 16).  

Na kvalitu zaměstnání poukazuje plat, který registrovaní pracovníci brali. Převážná 
většina z nich (77%) vydělávala před zdaněním 4,5 - 5,99 libry za hodinu. Ve VB má vyšší 
hodinovou mzdu přes 80% lidí, kteří pracují na plný pracovní úvazek. Srovnání nabízí data 
z Annual Survey of Hours and Earnings5, která jsou prezentována v tabulce číslo 8.  

 
T a b u l k a  8.   Hrubá hodinová mzda zaměstnanců ve VB, 2005 
 

percentily mediánová 
mzda 

průměrná 
mzda 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 

9,56 12,5 5,35 6,21 6,70 7,20 8,25 11,22 13,34 14,69 16,31 21,39 
 

Zdroj: 2005 Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE). 2005. National Statistics: London.  
[cit. 19.6. 2006] Dostupné z : <http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/ashe1105.pdf>. 
 
Dalším ukazatelem kvality zaměstnání a náročnosti práce je typ zaměstnanecké smlouvy. 

Situace je taková, že 50% z pracovníků, kteří byli registrováni mezi květnem 2004 a březnem 
2007, bylo zaměstnáno na pracovní úvazek na dobu určitou a 47% na dobu neurčitou.6 Poměr 
lidí zaměstnaných na daný úvazek se lišil dle sektoru. V zemědělství bylo nejvíce lidí 
zaměstnáno na dobu určitou (70%) a pouze 26% na dobu neurčitou. Podobně tomu bylo 
v administrativě, obchodu a managementu, kde pracovalo 82% lidí na dobu určitou. Naopak 
v pohostinství bylo zaměstnáno 20% na dobu určitou a 77% na dobu neurčitou. To poukazuje 
na to, že ačkoliv se pracovní místa v administrativě, obchodu a managementu mohou jevit 
jako relativně kvalifikovaná, tak zřejmě opak je pravdou. Každý zaměstnavatel se snaží si 
udržet kvalifikované zaměstnance, proto s nimi zpravidla uzavírá smlouvu na dobu neurčitou. 
Naopak u nízko kvalifikovaných a snadno nahraditelných zaměstnanců toto chování nemá 
smysl, protože by zbytečně zavazovalo zaměstnavatele vůči zaměstnanci. 

3.2.9 Prostorové rozmístění registrovaných pracovníků7 
Prostorové rozmístění registrovaných pracovníků je uváděno dle regionů VB. Během 

roku 2004 nejvíce pracovníků z A8 států přicházelo do hlavního města. Ovšem z celkového 
počtu pracovníků z států A8 jich mezi květnem 2004 a březnem 2007 přišlo nejvíce do 
regionů Anglia (15%), Midlands (13%), které sousedí s regionem London, nacházejí se 
severně od něj. Do Londýna přišlo 13% z celkového počtu pracovníků ze států A8. V 
Severním Irsku a Walesu žilo naopak nejméně registrovaných pracovníků a to jen 4% a 3%.  

Po vstupu zemí A8 do EU byl během roku 2004 a 2005 patrný trend snižování počtu 
registrací v regionu London. Ve druhém čtvrtletí roku 2004 bylo 25% žádostí o registraci 

                                                
4  Data vycházejí z otázky uvedené v žádosti o zařazení do WRS a nebyly žádným dalším způsobem ověřována. 
5 Annal Survey of Hours and Earnings je šetření prováděné britským statistickým úřadem a je založeno na údajích získaných 

od 1 procenta z celkového počtu zaměstnanců. Údaje nezahrnují osoby samostatně výdělečně činné.  
6  3 % žadatelů odmítla poskytnout tuto informaci 
7 Data byla získána z poštovních směrovacích čísel žadatelů o zařazení do WRS. 
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z oblasti London, ale v posledním čtvrtletí 2005 to bylo jen 11%. Ve třetím čtvrtletí roku 2005 
bylo nejvyšší procento žadatelů z oblasti Anglia a v posledním čtvrtletí to bylo z regionu 
Midlands. 

 
G r a f  7.   Prostorové rozmístění registrovaných pracovníků, květen 2004 - březen 
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Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department 
for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 
2007]. Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
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T a b u l k a  9.  Prostorové rozmístění registrovaných pracovníků, květen 2004 - březen 
2007 

 

 2004 2005 1.Q.2006 2.Q.2006 3.Q.2006 4. Q.2006 2006 1.Q.2007 celkem 
Anglia 21 915 29 930 6 435 7 435 8 600 9 195 31 660 6 260 89 770 
Midlands 11 710 26 755 6 325 7 515 9 300 9 995 33 135 6 350 77 950 
London 25 470 23 455 5 090 4 940 5 425 6 030 21 485 5 180 75 590 
Central  13 885 20 640 4 975 5 390 5 575 5 345 21 285 4 725 60 535 
North-East 9 060 21 405 5 280 5 615 7 165 7 390 25 450 4 590 60 505 
North-West 7 675 19 135 4 715 5 470 6 735 6 945 23 865 4 520 55 195 
South-West 9 700 18 150 3 995 6 015 6 170 5 170 21 350 4 025 53 225 
Scotland 8 150 15 895 3 485 5 075 5 575 4 905 19 040 4 345 47 430 
South-East 11 200 13 670 2 780 3 340 3 730 3 465 13 315 3 020 41 205 
Northern-
Ireland 3 660 8 845 2 040 2 105 2 305 2 505 8 955 2 185 23 645 

Wales 2 430 5 490 1 415 1 645 1 905 1 910 6 870 1 435 16 230 
Total 125 880 204 965 46 765 54 890 62 830 63 225 227 710 46 820 605 375 

 

Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department for 
Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 25.6. 2007]. 
Dostupné z : <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
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O b r á z e k  1.   Mapa s regiony Velké Británie  
 

 
 
 

Zdroj: Portes, J., S. French. 2005. The impact of free movement of workers from central and eastern Europe on 
the UK labour market: early evidence. [online]. Leeds: Department of Work and Pensions. [cit. 25.6. 2007]. 
Dostupné z : < http://www.dwp.gov.uk/asd/asd5/WP18.pdf >. 
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3.2.10 Počet registrovaných pracovníků dle žádostí o National 
Insurance Number 

Evidence podaných žádostí o National Insurance Number (NIN) je dalším zdrojem 
informací o pracovnících z nových členských zemí. National Insurance Number (NIN) slouží 
k platbě zdravotního a sociálního pojištění a není možné bez něj nikoho legálně zaměstnat. 
Z toho důvodu lidé, kteří chtějí legálně pracovat ve VB, musí co nejdříve požádat o toto číslo. 
To je zásadní rozdíl oproti WRS, do kterého mají pracovníci povinnost se registrovat během 
prvního měsíce práce ve VB.  

Po vstupu nových členských zemí do EU se do WRS registrovali i někteří občané těchto 
zemí, kteří již pracovali ve VB před 1. květnem 2004, ovšem NIN měli přidělené již 
z minulosti. Tím je vysvětlitelný výrazný rozdíl ve statistice WRS a NIN v prvních dvou 
čtvrtletích po rozšíření EU. Z toho vyplývá, že počty žadatelů o NIN, zejména v prvních 
měsících, lépe reprezentují nově příchozí pracovníky do VB než statistika WRS. 

Rozdílnost čísel obou statistik pramení také z rozdílné doby podání žádosti. Zatímco o 
NIN pracovník žádá co nejdříve, tak do WRS má povinnost se přihlásit během prvního měsíce 
práce ve VB.  

Čísla ukazují trend, že do VB jezdilo pracovat čím dál tím více pracovníků ze zemí A8. 
Celkově bylo vydáno přes 623 tisíc NIN přidělených pracovníkům ze zemí A8 bylo 98% 
vydáno z důvodu zaměstnání, 0,7% z důvodu čerpání dávek ze sociálního systému a 1,3% pro 
získání příspěvků. 

Z údajů o NIN lze zjistit, kam nejčastěji přicházeli pracovat lidé ze zemí A8. Podobnou 
informaci nabízí i statistika WRS, ale geografické členění u obou statistik je různé (např. ve 
statistice NIN samostatně není oblast Anglia nebo Midlands, kam dle WRS přicházelo nejvíce 
pracovníků ze zemí A8). Z evidence žádostí o NIN je patrné, že nejvíce lidí přicházelo 
pracovat do hlavního města. Zastoupení Londýna bylo 25% z celkového počtu žádostí o NIN. 
Na druhém místě byl region South-East (13%). V regionech East of England, Scotland, Nort 
West bylo podáno 9% žádostí o NIN. 

 
T a b u l k a  10.   Počty schválených a zamítnutých žádostí o National Insurance 

Number, květen 2004 - prosinec 2005  
 

 
přiděleno 

celkem 

přiděleno 
z důvodu 
zaměstnání 

přiděleno 
z důvodu 
čerpání soc. 
dávek 

přiděleno 
z důvodu 
čerpání 
příspěvků x  

celkem 
odmítnuto 

2004 63 479 62 539 588 352 1 611 
2005 221 818 218 521 1 649 1 648 2 354 
1.Q.2006 62 075 60 830 359 886 606 
2.Q.2006 57 081 55 855 394 832 827 
3.Q.2006 71 007 69 613 416  978 1 488 
4. 

Q.2006 76 460 74 611 529 1 320 1 070 
2006 266 623 260 909 1 698 4 016 3 991 
1.Q.2007 71 655 68 782 738 2 135 754 
celkem 623 575 610 751 4 673 8 151 8 710 

 

x nejtypičtěji na dítě 
Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 - December 2005. [online]. 2006. Home Office, the 

Department for Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime 
Minister. [cit. 25.6. 2007]. Dostupné z: 

< http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 
; Accession Monitoring Report May 2004 – March2007. [online]. 2007. Home Office, the Department for 

Work and Pensions, the HM Revenue & Customs and the Office of the Deputy Prime Minister. [cit. 
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25.6. 2007]. Dostupné z :        
 < http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report>. 

3.2.11 Sociální dávky 
Přístup k sociálním dávkám je pro občany zemí A8 omezen. Pro britskou vládu je důležité 

zabránit tzv. přídavkové turistice. „Dávky financované z daní a odvozené od příjmu (sociální 
příplatek, dávky v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, příplatek na místní daň a penzijní 
bonus) mohou v současnosti pobírat pouze lidé s trvalým pobytem v Británii. Podmínka 
trvalého pobytu je pojistkou proti přídavkové turistice, aby lidé přijíždějící do Británie neměli 
hned přístup k dávkám financovaným z daní a odvozeným od příjmu. Další opatření, jež v 
současné době přijímáme, ochrání náš systém sociálních dávek před zneužíváním“ (Britské 
velvyslanectví v Praze [online]. [cit. 20.5. 2006]).  

Zároveň je prezentováno jako jeden z hlavních přínosů otevření pracovního trhu, že 
„Občané 8 přistoupivších států (A8) nadále přijíždějí pracovat do UK. Přispívají tak 
k úspěchu britské ekonomiky, zatímco v malé míře podávají žádosti o příspěvky ze sociálního 
systému nebo využívají veřejných služeb“ (Accession Monitoring Report 2006: 2). 

„Pokud občan některého z nových států EU po 1. květnu přijede do Británie a začne 
pracovat, může v závislosti na konkrétních okolnostech získat po dobu zaměstnání přístup k 
následujícím dávkám:daňový odpočet na dítě, přídavek na dítě, daňové zvýhodnění pro 
pracující rodiny, příspěvek na bydlení, příplatek na místní daň, penzijní bonus, pomoc lidem 
bez domova. To však pouze v případě, že daná osoba pracuje legálně a splňuje patřičná 
kritéria. Pokud pracovat přestane a nepracovala nepřetržitě alespoň 12 měsíců, nebude mít 
nárok na žádné dávky, a pokud najde jinou práci, bude se muset znovu zaregistrovat. 

Pokud daná osoba pracovala nepřetržitě alespoň 12 měsíců, bude mít plná práva 
vyplývající z přistoupení a nárok na všechny sociální dávky jako jiní občané EU. To zahrnuje 
sociální příplatek i dávky v nezaměstnanosti“ (Britské velvyslanectví v Praze [online]. [cit. 
20.5. 2006]). 

Všeobecně počet žádostí o sociální dávky není vysoký a  v roce 2004 a 2005 bylo 
relativně malé procento žádostí uznáno jako oprávněných. Ovšem postupem času narůstá jak 
počet žádostí o sociální dávky, tak i úspěšnost žadatelů.  

3.2.12 Žádosti o sociální přídavek (Income Support) a dávky 
v nezaměstnanosti (Job Seeker´s Allowance) 

Možnost pobírat tyto dva typy sociálních dávek je pro občany nových členských států EU 
omezena. Přístup k nim získají ti, kteří legálně a bez delšího přerušení jak 30 dní odpracovali 
alespoň 12 měsíců ve VB. Mezi květnem 2004 a březnem 2007 bylo podáno 4337 žádostí o 
sociální příplatek 8500 žádostí o dávky v nezaměstnanosti. Pouze 20,3% žádostí bylo 
postoupeno k dalšímu zpracování, ostatní žádosti byly zamítnuté. Nejvíce žádostí podali 
Poláci 46,4%, což není překvapující, protože jejich procentní zastoupení mezi pracovníky 
z nových členských zemí EU je vysoké. Nejčastěji vzhledem k jejich počtu podávali žádosti o 
sociální přídavek a dávky v nezaměstnanosti Češi, kteří podali 14,3% z celkového počtu 
žádostí o dané sociální dávky, což je výrazně více než odpovídá jejich procentnímu 
zastoupení mezi pracovníky ze zemí A8. 

3.2.13 Žádosti o příspěvek na dítě (Child Benefit) a daňové 
zvýhodnění pro pracující rodiny (Tax Credit) 

Během sledovaného období bylo zamítnuto 18% žádostí o příspěvek na dítě (Child 
Benefit). Zatím bylo kladně vyřízeno 67% žádostí. Postupem času se zvětšuje procento kladně 
vyřízených žádostí a i počet podaných žádostí. Zatímco v prvním a druhém čtvrtletí po vstupu 
nových členských států do EU jich bylo 1 161 a 1 628, tak v prvním čtvrtletí roku 2007 to 
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bylo již 17813. Podobný vývoj lze sledovat i u podávání žádostí o daňové zvýhodnění pro 
pracující rodiny. Zde je relativně nízké procento zamítnutých žádostí, které se pohybuje 
kolem 9%. Vzhledem k náročnosti administrativního procesu jsou některé žádosti posuzovány 
až následující čtvrtletí. Celkově lze z počtů žádostí odvodit, že pracovní migrace celých rodin 
je relativně výjimečná, nicméně postupem času se stává častější. 
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4 Migrace Čechů do Velké Británie po rozšíření Evropské 
unie - kvalitativní pohled 

4.1 Úvod  
„Kvalitativní výzkum lze vidět jako cestu z místa, kde to dobře znám a kde se dobře 
orientuji, do místa, o kterém vím mnohem méně a které chci teprve poznat„ 
(Tollarová, 2006: 26).   

 
V předchozích kapitolách byly vysvětleny základní teorie migrace, které slouží 

k explanaci tohoto procesu. Uvedené teorie se spíše v mnohých rysech doplňují, než že by se 
vzájemně vylučovaly. Z toho vyplývá, že žádná z těchto teorií není všeobecně platná a míra 
jejich platnosti závisí na různých okolnostech.  

V druhé kapitole byly uvedeny údaje pocházející z výzkumu migračního potenciálu 
České republiky. Tento průzkum je unikátní hned v několika ohledech. Prvním z nich je, že 
byl prováděn opakovaně a to 2 roky před vstupem České republiky do EU, pak krátce před 
jejím vstupem a rok a půl po jejím vstupu do EU. Z toho důvodu umožňuje ukázat změnu 
migračního potenciálu a jeho charakteristik v průběhu času. Další jeho neméně podstatnou 
vlastností je, že výzkum probíhal na rozsáhlém vzorku populace. Celkem bylo dotázáno přes 
7 tisíc osob.  

Ve třetí kapitole byla podrobena analýze zpráva z WRS, ze které jsou patrné skutečné 
struktury migrantů do VB. 

 
Tato a část si klade za úkol spojit předešlé kapitoly a pokusit se odpovědět na otázky: 

Jaké situace vyvolaly rozhodnutí odjet do zahraničí? 
Jaké způsoby odjezdu lze zvolit? 
Jakými způsoby lze hledat práci ve Velké Británii? 
Lze nalézt českou komunitu ve Velké Británii? 
Jak hodnotí pobyt ve Velké Británii samotní migranti? 

Tyto otázky jsou relevantní z hlediska různých teorií migrace. K hledání odpovědi na ně 
bude sloužit kvalitativní analýza rozhovorů s lidmi, kteří odjeli pracovat do Velké Británie po 
rozšíření Evropské unie. 

4.2 Metodologie 
K provedení tohoto výzkumu byla využita metodologie kvalitativního výzkumu. To 

znamená, že zjištění prezentovaná v této kapitole nepopisují statistická rozložení v dané 
populaci. Danou populací jsou v tomto případě lidé, kteří se rozhodli po rozšíření Evropské 
unie odjet pracovat do Velké Británie a byli či jsou ve Velké Británii déle než 4 měsíce. 
Kvalitativní metoda spíše než že by nabízela statistický popis, umožňuje porozumět vztahům, 
charakteristikám a pravidelnostem výzkumného pole, a to na základě hlubšího a detailnějšího 
studia jednotlivých případů než je tomu u kvantitativních metod. Například není v hodné 
mluvit o tom, kolik Čechů má potíže získat zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci díky 
nedostatečné znalosti anglického jazyka, ale spíše o tom jakými způsoby respondenti řeší 
problém nedostatečné znalosti anglického jazyka v kontextu jejich uplatnění na anglickém 
trhu práce. Jednou z velkých výhod kvalitativního výzkumu je, že umožňuje získat znalosti o 
terénu, které nebyly předem předpokládány. Z rozhovorů například vyplyne, že pro 
respondenty je někdy velice náročné a zdlouhavé si vyřídit všechny potřebné dokumenty 



45 

k práci ve Velké Británii. Teprve na základě tohoto zjištění se lze doptat, jak konkrétně tuto 
situaci řešil daný respondent a v dalších rozhovorech zkoumat, jak řeší tuto situaci jiní. 

Hlavním zdrojem dat byly otevřené rozhovory vedené na základě otevřeného scénáře. To 
znamená, že na otázky nebyla jasná odpověď typu ano/ne, ale spíše měly respondenty navést 
k volnému vylíčení jednotlivých témat, na které jsem se ptal. (např. Jak vypadaly jejich první 
dny po příjezdu do Velké Británie? Jakým způsobem hledali zaměstnání? ...) Scénář 
rozhovoru byl také otevřený v tom smyslu, že byl v případě nutnosti modifikován tím 
způsobem, že byly pokládány doplňující otázky na podrobnosti tam, kde se ve výzkumu 
objevovaly nové a důležité skutečnosti.  

Rozhovory byly nahrávány, digitalizovány a přepisovány. K analýze jsem použil program 
Atlas.ti, přičemž jsem analýzu prováděl pomocí systematického prohledávání dat s cílem najít 
pravidelnosti a klasifikovat jejich jednotlivé části (Hendl, 2005). Všichni respondenti jsou 
anonymizováni a uváděná jména jsou pouze přezdívky. Celkem bylo provedeno 13 rozhovorů 
v délce 45 až 75 minut. Dalším zdrojem informací byly internetové stránky, které respondenti 
v rozhovorech zmiňovali. Posledním zdrojem informací byl časopis Echo, který je pravidelně 
vydáván pro Čechy a Slováky žijící ve Velké Británii.  

Sběr dat byl náročný z několika důvodů. Prvním z nich bylo, že oproti původnímu 
předpokladu bylo relativně obtížné nalézt v ČR respondenty, kteří se již vrátili z Velké 
Británie, kam odjeli po rozšíření EU a pracovali tam alespoň 4 měsíce.  

Další komplikací bylo, že pokud se podařilo nalézt takové respondenty, tak bylo u nich 
obtížné pracovat s metodou snowball. To bylo způsobeno zejména tím, že řada 
z respondentových  známých, kteří měli podobnou zkušenost jako on, buď zůstali ve Velké 
Británii či bydleli v jiném městě v ČR a  díky tomu více méně spolu vzájemně ztratili kontakt. 
Pro širší uplatnění metody snowball nehovořil ani záměr výzkumu.  Kvalitativní výzkum se 
sice nepokouší sebrat data, aby složení vzorku bylo reprezentativní vzhledem k celé populaci, 
ale potřebuje ve vzorku zachytit co největší variabilitu různých typů lidí, zkušeností a situací. 
„Aby dosáhla saturace, výzkumník maximalizuje diference ve výběru zkoumaných skupin, 
aby tak nalezl co nejširší varietu zkoumaného konceptu. (...) Saturace nemůže být nikdy 
dosaženo studiem jediného problému v jediné skupině“ (Glaser, Strauss 1968: 61-62). Pokud 
by v tomto případě byla výhradně uplatňována metoda snowball, tak by to v sobě skrývalo 
možnost, že budou provedeny rozhovory pouze s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost.  

4.2.1 Struktura kontaktů, vznik datového souboru 
Výzkum se omezil na ty z Čechů, kteří odjeli pracovat do Velké Británie po rozšíření EU 

a následném otevření pracovního trhu. Dalším omezením byla doba pobytu v zahraničí. Cílem 
bylo se zaměřit na lidi, pro které odjezd pracovat do zahraničí znamenal alternativu k životu 
v České republice a nebyl pro ně pouhým vhodným vyplněním volného času o prázdninách či 
krátkodobým zpestřením života. Z toho důvodu jsem omezil svůj zájem na ty, kteří alespoň 4 
měsíce žili a pracovali ve Velké Británii. Toto kritérium sice neodpovídá oficiální definici 
dlouhodobého migranta8, ale vyčleňuje studenty, kteří odjeli pracovat do zahraničí na dobu 
letních prázdnin nebo lidi, kteří odjeli do Velké Británie pouze za sezónní prácí. Další 
podmínkou bylo, aby respondenti působili na pracovním trhu ve Velké Británii. To konkrétně 
znamená, že lidé, kteří odjeli do Velké Británie pracovat a pracovali tamcelou dobu svého 
pobytu jako au-pair, nebyli předmětem mého zájmu. Poslední podmínkou pro výběr 
respondentů bylo, aby měli alespoň středoškolské vzdělání. K tomu mě vedly dva důvody. 
Prvním bylo, že vzdělání je jednou z podstatných charakteristik, která do jisté míry určuje typ 

                                                
8 V souladu s definicí „ Dlohodobý migrant je ten, kdo změní zemi svého obvyklého pobytu na dobu alespoň 
jednoho roku, takže nová země pobytu skutečně začne být zemí jeho obvyklého pobytu“   (Recommendations on 
Statistics of International Migration. [online]. [cit. 25.6. 2007]). 
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práce a uplatnění na pracovním trhu. Druhým důvodem bylo,  že ve výzkumu migračního 
potenciálu České republiky bylo zjištěno že více, jak 50% z potenciálních migrantů má 
středoškolské vzdělání a vyšší. To vyvolává otázku, zdali tito lidé v zahraničí uplatnili své 
vzdělání a jaká místa zastávali.  

Vyhledávání respondentů probíhalo různými cestami. Přirozeným začátkem byl okruh 
lidí, které počítám mezi své známé. Mezi nimi byli dva, kteří dlouhodobě pobývali ve Velké 
Británii. S nimi jsem udělal rozhovor. Dále jsem od jednoho ze svých známých dostal kontakt 
na člověka, který se vrátil z Velké Británie. S ním jsem se dohodl na provedení rozhovoru.   

Dalším zdrojem kontaktů byly odpovědi, které jsem obdržel na inzerát, pomocí něhož 
jsem se snažil nalézt další respondenty. Inzerát jsem podal na  internetovém portálu 
www.pohyby.co.uk, o kterém jsem se dozvěděl, že slouží jako internetové informační a 
společenské centrum pro Čechy a Slováky ve Velké Británii. V inzerátu jsem se snažil oslovit 
ty z Čechů, kteří se již vrátili z Velké Británie. Na inzerát mi odpovědělo několik lidí, ale 
všichni byli ve Velké Británii. Jedna budoucí respondentka odepsala, že za čtrnáct dní jede na 
dovolenou do České republiky a pokud budu chtít, tak se můžeme sejít a uskutečnit rozhovor, 
z čímž jsem souhlasil. 

Po skončení rozhovoru jsem ji požádal, zdali by mohla oslovit některé ze svých českých 
známých a kamarádů, se kterými se seznámila ve Velké Británii. Ona souhlasila, ale současně 
mi sdělila, že nemá kontakt na nikoho, kdo by se v současné době nacházel v ČR. Tímto 
skončila má snaha nalézt v ČR respondenty s relevantní zkušeností se životem a prací ve 
Velké Británii. To bylo dáno jednak relativní obtížností sehnat kontakt na ně a jednak tím, že 
za několik měsíců jsem plánoval odjet do Velké Británie na studijní pobyt v rámci programu 
„Sokrates/Erasmus“. 

Ve Velké Británii jsem se pokoušel nalézt další respondenty trojím způsobem. Využil 
jsem kontaktu na výše zmíněnou respondentku, se kterou jsem se dohodl, že za ní přijedu na 
návštěvu do malého města nedaleko Londýna, kde žije také několik Čechů. Z dvěma z nich 
jsem proved rozhovor. Dále jsem ji požádal, jestli by mi neposkytla kontakty na své známé a 
kamarády, které měla ve Velké Británii, což učinila. Následně jsem jim napsal hromadný 
email, ve kterém jsem se odkazoval na danou ženu.  Na něj mi odpovědělo několik lidí, ale 
díky tomu, že se můj pobyt ve Velké Británii již chýlil ke konci, tak jsem provedl rozhovor 
pouze s jednou další respondentkou. Zajímavé bylo to, že před začátkem samotného 
rozhovoru se mě ptala, kdo to vlastně byl, kdo mně dal kontakt na ní, i když v emailu bylo 
explicitně zmíněno jméno dané ženy. Z další konverzace vyšlo najevo, že se pravděpodobně 
ani neznají, respektive „možná, od vidění“. 

Druhým způsobem hledání kontaktů na respondenty bylo opětovné podání inzerátu na 
portálu www.pohyby.co.uk. Na základě kontaktů získaných tímto způsobem jsem udělal 3 
další  rozhovory. 

Poslední skupinou respondentů byli ti z Čechů, se kterými jsem se seznámil během svého 
pobytu ve Velké Británii. Mezi nimi byli hlavně mí spolubydlící z domu, kde společně žili 
Češi a Slováci a kde jsem bydlel jeden měsíc po skončení studijního pobytu.  

Rychlý přehled o tom, jakými způsoby jsem získával respondenty, nabízí tabulka. 
 
Tabulka 1. Jakými způsoby byli získáni respondenti  
 
 
 

 

 

Osobní kontakty v ČR 3 
Osobní kontakty ve VB 3 
Metoda snowball 3 
Inzerát na internetu 4 
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4.2.2 Kdo jsou migranti 
Co se lze dozvědět o lidech, kteří odcházejí pracovat do Velké Británie. Z výzkumu 

migračního potenciálu lze celkem dobře identifikovat skupinu lidí, pro které je tato migrace 
nejpravděpodobnější. Byli to mladí lidé, kteří převážně měli alespoň středoškolské vzdělání a 
v České republice neměli takové vazby, které by jim znemožňovaly odjet.  

Další pohled nabízí statistika z WRS, která udává, že více jak ¾ z lidí přijíždějících 
pracovat do Velké Británie jsou mladší 34 let. Zároveň ¾ z těchto lidí pracují za nižší mzdu 
než 80% lidí ve Velké Británii.   

Kvalitativní výzkum se sice nesnaží vytvářet reprezentativní vzorek populace, ale o to 
více je u něj třeba, aby byl informačně otevřený. Následující tabulky, ve kterých jsou uvedeny 
některé demografické a i jiné charakteristiky, poskytují rychlou představu o tom, kdo byli 
mnou oslovení respondenti. 

 
Tabulka 2. Vybrané charakteristiky respondentů 
 
pohlaví muž žena 
 9 4 
 

věk méně než 20 21 – 25 26 – 30 31 - 35 36+ 
 0 5 3 3 2 

 
rodinný stav svobodný/svobodná ženatý/vdaná rozvedený/rozvedená 
 9 1 3 
 

místo pobytu 
ve VB 

Londýn Edinburg venkov 
nedaleko 
Londýna 

jiné 

 8 2 2 1 
 
Okres pobytu 

v ČR 
Praha Brno Karviná Pardubice Ústí nad 

Orlicí 

 3 2 1 1 1 
 
Okres pobytu 

v ČR 
Příbram Ostrava Žďár nad 

Sázavou 
České Budějovice 

 1 2 1 1 
 
nejvyšší ukončené 

vzdělání 
střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské 

 1 9 3 
 

doba práce v 
ČR 

nepracoval/a méně než 5 let 5 – 10 let více jak 10 let 

 2 2 5 4 
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pracovní pozice9 Primární pracovní trh Sekundární pracovní 
trh 

Studium na VŠ 

 3 10 2 
 
délka pobytu ve VB do 0,5 roku 0,5 – 1 rok více jak 1 rok 

 1 4 8 
 
hodinová mzda většinou do 

6 liber 
do 10 liber nad 10 liber neodpověděl/a 

 9 1 2 1 
 

 

                                                
9 Celkový součet je vyšší než počet respondentů, neboť ti, kteří studovali, zároveň i pracovali. 
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4.3 Situace, které vyvolaly rozhodnutí odejít do zahraničí  
 
Pro to, aby člověk odešel do zahraničí musí mít nějaký důvod. Populaci můžeme rozdělit na 
dvě skupiny lidí na ty, kteří neuvažují o tom, že by odejeli na nějakou dobu žít a pracovat do 
nějaké cizí země a na ty, kteří buď o tom uvažují nebo už podnikli nějaké kroky k uskutečnění 
tohoto záměru. 

Ve výzkumu migračního potenciálu obyvatelstva České republiky bylo zjištěno, že 
pozitivní postoj k migraci mělo v roce 2005 zhruba 15% obyvatel, ovšem v polovině případů 
tento záměr byl spíše hypotetický. 

Otázkou zůstává, jaká situace předchází uskutečnění tohoto záměru nebo jinak, jaká 
situace předchází rozhodnutí odjet do zahraničí?  

 V rozhovorech se respondenti mluvili o skutečnostech, které daly smysl rozhodnutí 
nezůstávat ve své rodné zemi a odjet do zahraničí. Uvedené obecné kategorie nejsou 
všeobjímající, ale mají za cíl poodhalit pozadí rozhodnutí odjet ze své rodné země do 
zahraničí. 

Z výzkumu VÚPSV je zřejmé, že mezi nejčastějšími důvody, proč lidé nechtějí a ani 
neuvažují o odchodu žít a pracovat do zahraničí, patří vazby k místu, kde žijí. Jako další 
důvod proč je práce v zahraničí neláká, byly uváděny vazby, které je poutají k domovu, jako 
je rodina, přátelé, znalost prostředí, ale i dobré pracovní uplatnění. Dále v tomto výzkumu 
respondenti uváděli  jako největší bariéru migrace neznalost jazyka. K tomuto tématu se 
vrátím později. 

Jedna z charakteristik mnou oslovených lidí byla, že jim v rozhodnutí odjet do zahraničí 
nebránila jimi založená rodina a  ani neměli v České republice mnoho závazků nebo se z nich 
před odjezdem shodou okolností vyvázali. Konkrétním projevem je, že pokud by soubor 
mnou oslovených respondentů měl být popsán pomocí rodinného stavu, tak to byli většinou 
lidé svobodní či rozvedení a až na jednu výjimku bezdětní. Mezi typické závazky, které byly 
ukončeny či přerušeny bylo studium na škole, zaměstnání nebo partnerský vztah.   

Na druhou stranu v rozhovorech se objevovaly i zmínky o vazbách či závazcích, které 
mohou vést k odjezdu. Typickým případem tohoto druhu byly dluhy a právě pobyt v zahraničí 
spojený s vyšším výdělkem měl sloužit  jako prostředek k ukončení tohoto závazku nebo to 
byly vazby či kontakty, které již člověk měl v dané zemi. 

Další skupinou lidí, kteří jsou ve Velké Británii,  jsou ti, kteří se rozhodli odejít ze své 
rodné země, a neznámé prostředí chtějí využít k založení „nového“ života. Toto mělo 
konkrétní projev například v popisu rozchodu či rozvodu se svým partnerem, ale lze toto 
aplikovat i na jiné situace. Například jeden respondent se zmínil o svém spolubydlícím, který 
byl soudně stíhán v České republice a pobyt v zahraničí mu sloužil jako ochrana před hrozbou 
možného uvězení.  

4.3.1 Situace v České republice, které vyvolaly rozhodnutí 
odejít do Velké Británie 

Existence či neexistence určitých vazeb a závazků a jejich typ intervenuje při vzniku 
situace, která vyvolala rozhodnutí odejít do zahraničí. Jednou z hlavních charakteristik 
respondentů bylo, že neměli vazby či se z nich vyvázali,  které by jim bránily odjet do 
zahraničí. Ovšem toto lze spíše chápat jako podmínku potřebnou pro odjezd než jako situaci, 
která dala smysl odjezdu z ČR a přesídlení se na nějakou dobu či natrvalo do Velké Británie. 
Zajímavé je sledovat, jaká situace předcházela tomu, že odjezd do zahraničí se stal 
alternativou k životu v ČR. Obecně tyto situace lze rozdělit na dva typy a to na ty, kde 
hlavním faktorem bylo něco, co se událo v ČR a na ty, které mají v sobě už zakomponované 
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nějaké spojení s Velkou Británií. V této části se zaměřím na situace, které se váží k České 
republice. 

Jednou z nich, kterou respondenti uváděli, byly „osobní motivy“. Konkrétně to byl 
rozchod z partnerem. Odchod ze země byl pro ně způsobem, jak změnit prostředí a 
pozapomenout na strasti, které byly spojeny s rozchodem. Ovšem nelze říci, že by rozvod či 
rozchod byly důvodem k tomu, aby někdo odjel pracovat a žít do Velké Británie. Důvody je 
nutné hledat jinde. Byla to spíše situace, které byla katalyzátorem rozhodnutí odjet do 
zahraničí. 

4.3.1.1 Práce 
Další z těchto situací byla situace v pracovním životě, která byla často spojována 

s rozhodnutím odjet do zahraničí. Jednou z  ústředních kategorií, která se vázala k odjezdu do 
zahraničí, bylo rozhodnutí si zlepšit či se naučit anglický jazyk. Rozhodnutí odjet a naučit se 
či si zlepšit jazyk bylo často spojené právě s pracovním uplatněním. Řada z respondentů 
pociťovala jako bariéru ve svém pracovním uplatnění nedostatečnou znalost anglického 
jazyka, která se projevovala ve stagnaci jejich pracovního postupu. To znamenalo, že práci, 
kterou vykonávali, již velice dobře ovládali a změnila se jim v rutinu. V dalším postupu jim 
bránila neznalost jazyka. 

V práci se nedalo nikam moc posunout. Nad mnou byli už manažeři divizí a ti se 
pohybovali někde jinde. Dostal jsem se na takové místo, kde se už nedá posunout ani 
jazykově ani pracovně, protože mě limitoval angličtina. Tak jsem si říkal, jak to 
skloubit dohromady, abych si vydělal nějaké peníze a naučil se anglicky. 

 (Petr) 
 
Řešení neviděli v hledání jiné práce v České republice, protože na tuto bariéru by dříve 

nebo později narazili znovu. Dokonce i faktická změna zaměstnání byla komplikovaná díky 
jejich několikaleté pracovní historii, která omezovala jejich výběr dalšího zaměstnání na obor, 
ve kterém již pracovali, pokud nechtěli znovu někde jinde začínat od „píky“.  Šance nalézt 
zaměstnání v jiném oboru byla omezená jejich životopisem, který je v podstatě předurčoval 
k té práci, kterou již dělali. 

Práce je i zdrojem finančních prostředků potřebných k životu. Někteří z respondentů se 
zmínili o tom, že zaměstnání, které v České republice vykonávali nebo mohli vykonávat 
nebylo zdrojem potřebného množství peněz ke spokojenému životu. Toto zmínily oba 
z respondentů, kteří byli z Ostravy. Pociťovali, že právě v tomto regionu, který je postižen 
vysokou mírou nezaměstnanosti a celkově nižší úrovní příjmů, nemohou vydělat dostatek 
financí ke spokojenému životu a omezená pracovní nabídka jim příliš neumožňuje výběr 
zaměstnání, ve kterém by se mohli realizovat. 

Stalo se normálně, že jsme se rozhodli se dvěma kámošema, že nemáme, co dělat 
doma. Nebyla pořádná práce. S maturitou dostane, základní plat 6,5 tis. S jedním 
kámošem jsme dělali vysokou, ale to jsme nějak odflákli, takže nás vyhodili, tak jsme si 
říkali, co pojedeme a jsme tu.  

 (František) 
 
Další z kategorií, která byla spojována s prací, bylo nevhodné jednání ze strany českých 

zaměstnavatelů. To se týkalo toho, že v zaměstnání bylo často nutné dělat přesčasy a trávit 
tam více času, než by oni chtěli.  

T: Ty jsi sem přijížděl s jakými představami a očekáváními? 
R: Určitě, lidi sem asi jezdí  kvůli penězům. To je určitě motivace. Chtěl jsem získat 
zkušenosti ze zahraniční firmy, chtěl jsem získal zkušenosti z velký firmy. Takový firmy 
jsou i v Česku, ale mně se zdá, že ty pracovní podmínky v Británii jsou úplně jiný, 
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pokud děláš v takový firmě jako já, než jsou v Čechách. Já mám pevnou pracovní 
dobu, jsem tam 8 nebo 9 hodin denně, když jsem tam 10, tak mě vrátný vyhazuje, co 
tam dělám. Kdybych dělal v podobný firmě nebo podobný druh práce v Čechách, tak 
jsem tam 10 hodin a kdybych po deseti hodinách odešel, tak jsou možná šéfové ještě 
nespokojený. Mám takové srovnání s kamarády, spolužáky z Česka a vím, že oni tam 
těch 10, 12 hodin denně seděj. Dál to může být spojený i  s nějakou možností 
cestování. atd.… 
(Petr) 

 
Dalším příkladem bylo, že zaměstnavatel se ke svým zaměstnancům nechoval takovým 

způsobem, jak by oni očekávali. Například nesplnil slib, který dal, či respondenti neměli 
pocit, že by si jejich práce vážil. 

Přirozená lenost, moc se mi nechtělo, potřeboval jsem impulz. Tím bylo, že v práci mě 
naštvali, protože furt slibovali zvýšení platu a atd. Pak přišel nový vedoucí a dělali 
jsme nový technologie a bylo to tak, že jsme byli 12 hodin v práci. Čekal jsem, že 
člověk bude nějak ohodnocený a furt to nepřicházelo a nepřicházelo. Pak najednou 
říkal, že si nepamatuje na svoje sliby, tak jsem říkal, že to už ne, končím. 
(Rudolf) 

 
V rozhovorech bylo také několikrát zmíněno téma nezaměstnanosti. Nemožnost najít 

zaměstnání v České republice může být také jednou ze situací, která předchází odjezdu za 
prací do zahraničí. Podobně jako nízká úroveň příjmů byla nezaměstnanost spojena s oblastmi 
nebo kvalifikacemi, ve kterých je omezené pracovní uplatnění.  Nezaměstnanost vystupovala i 
jako omezení možnosti pracovní mobility a realizace v zaměstnání. 

V neposlední řadě respondenti vnímali, že zkušenosti s prací v zahraničí je pozitivně 
hodnocena českými zaměstnavateli a odjezd do Velké Británie byl spojován i s lepší možností 
uplatnění po návratu do České republiky.  

Myslím si, že při hledání práce v ČR je tohle výhoda, která přebije spoustu jiných věcí. 
Člověk řekne, že umí dobře anglicky, ať je to pravda nebo ne. Každý když uvidí, že jsi 
byl v Anglii, tak automaticky bere, že tu angličtinu máš dobrou. Je to něco jiného než, 
když někdo napíše, že má nějakou úroveň. Oni si řeknou, „No jo, ale co se mohl naučit 
v českých školách“, tenhleten je z praxe z Anglie a domluví se s nějakými obchodními 
partnery a tak. 

 (Rudolf) 
 
V případě skupiny pracovníků, které lze označit jako kvalifikované odborníky, tak může 

být odjezd do zahraniční relativně přirozeným pokračování jejich kariéry. Mezi respondenty 
to byl případ člověka, který pracoval v České republice pro firmu, která se orientovala na 
zahraniční obchod. Ovšem rozsah českého trhu a možnosti firmy byly omezené, proto i když 
ve svém oboru dle jeho slov byla firma na vrcholu a práce ho bavila, ale nebylo už možné 
někam dál postoupit. Řešením bylo odjet do Velké Británie a pokusit se nalézt uplatnění tam, 
kde jsou větší možnosti než v České republice. 

4.3.1.2 Angličtina  
V současném světě není pochyb o tom, že angličtina je jazykem, který se učí nejvíce lidí 

na světě. I v českých podmínkách je chápána dostatečná znalost anglického jazyka jako 
důležitá. Zajímavý pohled nabízí výzkum Eurobarometru,  ve kterém byli mezi květnem a 
červnem 2005 dotazováni občané ze všech tehdejších pětadvaceti států Evropské unie na 
témata související se znalostí a výukou cizích jazyků. Z výsledků vyplynulo, že 56% 
Evropanů se domluví alespoň jedním cizím jazykem. Pokud se zaměříme pouze na anglický 
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jazyk, tak „38% občanů EU uvádí, že umí anglicky natolik dobře, že se tímto jazykem 
domluví. Více než polovina respondentů (51%) hovoří anglicky buď jako svou mateřštinou 
nebo cizím jazykem“ (Český statistický úřad - Evropané a jejich jazykové znalosti. [online]. 
[cit. 4. 6. 2007]). Z tohoto je zřejmé, jak rozšířeným komunikačním jazykem angličtina je. 

 Stejný výzkum byl prováděn i v roce 2001 a z porovnání výsledků je vidět, že důvody 
pro učení cizích jazyků jsou čím dál častěji hledány v praktické rovině. Zejména to je 
příležitost využít této znalosti v práci (32%) nebo pracovat v zahraničí (27%). Nicméně jsou 
uváděny i motivy, které nesouvisí s prací jako například využít cizí jazyky na dovolené (35%) 
nebo pro osobní uspokojení (27%). 
 

Graf 1. Důvody začít se učit cizí jazyk 
 

 
Zdroj: Evropané a jejich jazyky. [online]. 2007. Eurobarometr [cit. 8. 6. 2007] Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf>. 
 
 
Ve výzkumu migračního potenciálu České republiky uvedlo 36% respondentů, kteří 

neuvažují o odjezdu a práci v zahraničí, že o ní nemá zájem díky neznalosti cizího jazyka. 
Z hlediska tohoto výzkumu byla neznalost jazyka země, ve které je možné pracovat, druhou 
největší bariérou migrace hned po vazbě k domovu, která byla reprezentována výrokem „mám 
zde rodinu, přátele, známé“.  

Tato část se orientuje na situace, které daly smysl odjezdu do zahraničí. Pokud to 
vztáhneme k tématu anglického jazyka, tak jsou to situace, ve kterých se projevovala 
neznalost anglického jazyka a respondenti  je popisovali a odůvodňovali jimi svůj záměr odjet 
do Velké Británie a naučit se lépe anglický jazyk. 

Jednou z těchto situací byla potřeba anglického jazyka v zaměstnání, což bylo již 
zmíněno. Znalost angličtiny nepodmiňovala jen další postup v zaměstnání, ale i uplatnění 
kvalifikace, která byla nabytá v průběhu života. Ovšem neznalost anglického jazyka měla 
projevy i v osobní rovině. To se týkalo popisu situací, při kterých lidé, které respondent 
počítal mezi své známé či kolegy, také by je bylo možné označit jako referenční skupinu, 
mluvili anglicky a on ne. 

Přijde mi, že dneska je to skoro už hanba. Když sem přijedou jakýkoliv cizinci nebo 
děláš někde nějakou administrativní práci, tak si připadáš blbě, když jsi jediný, kdo se 
s nimi není schopen bavit.  
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Já jsem to bral už jako osobní hanbu, že neumím anglicky a je jasný, že Velká Británie 
je jedno z nejlepších míst na světě, kde se dá učit anglicky. 
(Karel) 

 
Někteří respondenti vnímali svou angličtinu jako nedostatečnou, proto chodili na 

jazykové kurzy v České republice, ale považovali zlepšení znalosti jazyka tímto způsobem 
jako příliš pomalý proces a relativně neefektivní. To bylo odůvodňováno nedostatečným 
množstvím času, který mohli strávit učením jazyka. Navíc, měli pocit, že naučit se dobře 
anglicky v  českém prostředí je téměř nemožné. 

T: Byl to tvůj případ,  že jsi chtěl odjet za výdělkem? 
R: Z části, já jsem doma pracoval jako obchoďák pro jednu holandskou společnost a 
protože jsme tam měli šéfy, kteří komunikovali v angličtině i já jsem byl nucen 
komunikovat v angličtině. Nabral jsem si nejrůznější kurzy, ale v té práci jsem byl tak 
vytížený, že jsem to nedokázal tak skloubit s tou angličtinou. Nedokázal jsem tomu 
věnovat tolik času, kolik bych potřeboval. Potřeboval jsem nějaké full time studium, 
čím častěji bych mluvil, konverzoval..., tak by to bylo lepší. 

 (Michal) 
 
To souvisí i s tím, že velká část výuky jazyka má proběhnout během doby strávené ve 

škole. Všichni respondenti prošli  základním a středoškolským vzděláním, během kterého je 
povinné se učit minimálně jeden světový jazyk, ze kterého je na střední škole zpravidla pak 
skládána i maturitní zkouška. Zajímavé bylo, že část z respondentů měla jako hlavní jazyk 
němčinu, ze které skládali i maturitní zkoušku, a angličtina byla druhým jazykem. Další 
skupina prošla alespoň částečně základním nebo středoškolským vzděláním ještě před rokem 
1989 a tudíž anglický jazyk se učili jen omezenou dobu. Třetí skupinou byli ti, kteří 
označovali výuku anglického jazyku na střední škole za tak špatnou, že sice z něj složili 
maturitní zkoušku  , ale přesto měli pocit, že ho moc dobře neovládají.  

V rozhovorech také vystupovala znalost angličtiny jako samostatná kvalifikace. 
Například respondentka, která byla dlouhodobě nezaměstnaná v České republice se rozhodla 
odjet do Velké Británie na jazykový pobyt a tím si zvýšit svou kvalifikaci. Během svého 
pobytu se rozhodla ve Velké Británii zůstat a najít si tam práci, ale stále vnímala naučení se 
dobře anglického jazyka jako kvalifikaci, se kterou se jednou vrátí zpět do Čech a usnadní jí 
nalézt zaměstnání, ale podobně to bylo vnímáno i jinými respondenty. 

T: Co jste si slibovali od toho pobytu, že vám přinese? 
R: Původně jsme tam nejeli vůbec, že bychom si něco vydělali, ale šlo nám hlavně o 
ten jazyk, jazykový zkušenosti. Pak jsme zjistili, že i když jsi au-pair, tak můžeš být i 
zaměstnanec, takže to přinese plusy i mínusy. Jazyk bylo to hlavní. Terka končila, měla 
maturitu z textilky, takže jediný co ti může pomoct je jazyk. Mně taky, můj obor je 
ekologie - ochrana krajiny [smích]. Zní to sice slibně, ale člověk si moc nepomůže tím, 
že to vystuduje, musíš mít ještě něco v rezervě, dneska je rezerva jazyk. 
(Kamil) 

 
V neposlední řadě byla znalost angličtiny chápána jako důležitá, protože umožňuje 

spojení se světem. Angličtina je jazykem internetu, filmů, muziky, ale je důležitá i při 
cestování. Její znalost umožňuje dozvědět se nové věci a získat nové zkušenosti, navázat nová 
přátelství a  je i cestou k porozumění jiným způsobům života, což člověka obohacuje.  

T: Takže pro tebe bylo důležité se naučit anglicky i kvůli práci? Jednak by ten osobní 
důvod a pak kvůli práci? 
R: Osobní důvod byl ten hlavní, ale anglicky jsem se chtěla naučit nejen kvůli práci, 
tak vůbec. Říkala jsem si, že polovina života zbývá a v podstatě je to druhý jazyk, který 
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člověk potřebuje. Dostaneš se někam do zahraničí a neumíš ani kváknout. To je 
šílenost. 
(Jana) 

 
Shrneme-li to, tak oproti výsledkům výzkumů pro některé respondenty, se kterými jsem 

provedl hloubkové rozhovory, byla ne zcela dokonalá znalost anglického jazyka jedním 
z hlavních motivů k práci ve Velké Británii. Dokonce byli mezi nimi dva, kteří hodnotili svou 
znalost anglického jazyka při odjezdu jako téměř žádnou a naučit se tento jazyk pro ně bylo 
jedním z podstatných motivů k odjezdu do Velké Británie.  

Ovšem i u ostatních respondentů byla nedostatečná znalost anglického jazyka spíše 
motivem pro odjez a práci ve Velké Británii než bariérou migrace. 

4.3.1.3 „V Čechách jsem se už nudil“ 
  Často se respondenti vyjadřovali, že jedním z důvodů, proč odjeli z České republiky 

bylo, že zde neměli dostatek nových impulsů. Nejpřesněji tento popis je vyjádřen invivo 
kódem v nadpisu. Tento pocit byl často spojen s několikaletou pracovní zkušeností v jednom 
zaměstnání, které se postupem času stávalo více či méně stereotypním.  

T: Ty jsi říkal, že tě přestala bavit práce, dokážeš říct, proč jsi nehledal třebas nějakou 
jinou v ČR? 
R: Já jsem dělal obchodního zástupce, to bylo celkem takový hodně náročný časově a 
tak vůbec. Pak jsem dělal stavební rozpočty. To byla práce v pohodě. Seděl jsem pěkně 
v teple v kanclu, ale problém byl v tom, že tu práci jsem měl hotovou za pět minut, tak 
jsem skoro celou pracovní dobu surfoval na internetu, nudil jsem se, prostě chtěl jsem 
změnu, chtěl jsem vypadnout, už jsem nechtěl hledat něco jiného a chtěl jsem se naučit 
anglicky. 
(Milan) 

 
Výroky o nudě souvisely i s obecným pocitem, že v České republice to respondent zná, a 

tím se mu toto prostředí zdá až nudné. Ale přesto lidé, kteří odešli pracovat do Velké Británie, 
vnímali Českou republiku jako místo, kde to mají rádi a kde se jim líbilo. Velice přesně je tato 
relativně ambivalentní situace vyjádřena v následující citaci z rozhovoru. 

T: Dokážeš si vybavit nějaký důvod, proč jsi odjel z ČR? 
R: Jeden důvod byl, že jsem už v cizině byl a uměl jsem anglicky. Mám rád tu výzvu toho, 
že je člověk v nějaký cizí zemi. Mně se v Čechách hrozně líbí, ale po nějaký době, když 
jsem tam několik let v kuse, tak ten život tam ztratí nějaký vzrušení. Kdežto, když je člověk 
v cizině, tak musíš víc toho úsilí vynakládat i na běžný věci, tak ten život je takový 
zajímavější.  
Doma mně to pak začne nudit. Nebo už mi chybí ta změna. Neshledávám to takový 
zajímavý. Znám to tam.  
Mě nemotivuje dělat nějakou kariéru. Přijde mi dobrý dělat různý věci. Na tohle je ten 
pobyt v cizí zemi ideální. 
(Roman) 
 
Odjezd do zahraničí byl chápán jako odjezd za poznáním a do jisté míry i 

dobrodružstvím. Pro respondenty jejich odjezd neznamenal nahrazení jednoho životního 
prostředí druhým, ale spíše to bylo rozšíření tohoto prostředí.  

4.3.1.4 Ekonomický motiv 
Centrum výzkumu veřejného mínění ve svém šetření z konce roku 2004 se dotazovalo na 

motivy migrace do zahraničí. Z výsledků je patrné, že v úvahách o možnosti odejít do 
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zahraničí za prací, hrají pravděpodobně nejvýznamnější roli naděje na zvýšení příjmu a 
zvýšení jazykových znalostí. Rovněž poměrně značný význam přisoudili respondenti i 
příležitosti k získání nových poznatků a zkušeností, lepší možnosti seberealizace a poznání 
nového. 

 
Tabulka 3. Role jednotlivých faktorů při zájmu o práci v zahraničí (v %)10 
  (n = 127) 
 

 velmi silná silná střední slabá žádná 
zvýšení příjmu 62 27 9 2 0 
zvýšení kvalifikace 30 36 19 8 7 
získání nových 
pracovních poznatků a 
zkušeností 

46 30 16 6 2 

zlepšení jazykových 
znalostí 

64 20 12 3 1 

lepší možnost 
seberealizace 

44 38 15 0 3 

poznání nového 48 36 12 2 2 
geografická blízkost 18 21 33 13 11 

Poznámka: dopočet do 100% tvoří odpověď „nevím“ 
Zdroj: Horáková, N.: Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí. Praha. Centrum pro výzkum 

veřejného mínění, 2005 [cit. 10. 6. 2007] Dostupný z : 
 <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100441s_eu50124.pdf >. 
 

Jak se o ekonomickém motivu migrace vyjadřovali ti, kteří skutečně odjeli pracovat do 
zahraničí? Lidi, kteří odjeli pracovat do Británie lze rozdělit dle síly ekonomického motivu a 
jeho realizace na tři skupiny.  

Pro první skupinu nebyl motivem k odjezdu vyšší výdělek ve Velké Británii. Tito lidé 
zpravidla měli možnost si vydělat dostatek finančních prostředků i v České republice. Svůj 
odjezd spíše odůvodňovali možností zlepšit si jazyk či získáním pracovních zkušenosti nebo 
vnímali odjezd do Anglie jako možnost založení „nového“ života. Paradoxně právě jejich 
hodinová mzda ve Velké Británii byla vyšší než u skupiny následující. 

 Druhou skupinou jsou ti, pro které byl jedením z důvodů k odjezdu i ekonomický motiv, 
ale nebyl pro ně ten nejdůležitější. Opět svůj odjezd spojovali hlavně s možností naučit se 
jazyk a získat zkušenosti. Jednalo se hlavně o lidi, kteří byli krátce po škole a chtěli si vydělat 
nějaké peníze, aby se mohli osamostatnit. Zároveň, z hlediska jejich pozdějšího uplatnění 
v České republice bylo pro ně smysluplnou strategií zdokonalit se v anglickém jazyce. 

Třetí skupinou jsou ti, pro které byla vidina možného vyššího výdělku hlavním motivem 
k odjezdu do Velké Británie. Ovšem žádný z lidí, se kterými jsem proved rozhovor se 
nevyjádřil v tomto duchu. Pokud o takových lidech respondenti mluvili, tak pouze 
zprostředkovaně.  

Spousta lidí sem taky přijela kvůli penězům. 80% lidí, co jsem potkal, tak říkali, že sem 
jeli, aby si vydělali, třeba neměli v ČR práci nebo tak.  
Já jsem doma práci měl a kdybych chtěl, tak jsem mohl dělat něco jiného.  

                                                
10

 Změní otázky bylo „Uveďte jakou roli  při vašem rozhodování hraje zvýšení příjmu, zvýšení kvalifikace, 

získání nových pracovních poznatků a zkušeností, zlepšení jazykových znalostí, lepší možnost seberealizace, 

poznání nového, geografická blízkost?“ (Horáková [online]. [10.6. 2007]) 
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(Milan) 
 
Ekonomický motiv vystupoval i v důvodu výběru cílové země. Samozřejmě, Británie byla 

jednou z mála zemí, která otevřela svůj pracovní trh občanům ze zemí, které přistoupili v roce 
2004 k EU, ale odůvodnění výběru právě této země může být  i ve směném kurzu její měny. 

Taky hodně rozhoduje to, že spousta lidí se rozhodla odjet i za výdělkem. Velká 
Británie v tom zatím vede. Ani Euro ani dolar nemají takovou hodnotu jako libra. 
Myslím si, že spousta lidí odjíždí i za tímhle. 

 (Michal) 
 
Otázkou vždy ale zůstává, jak je tento motiv naplňován a jestli je ho vůbec možné naplnit 

a za jakých podmínek.  
Občané z A811 států, kteří odjeli  pracovat do Velké Británie, pracují zpravidla za mzdu 

nižší než 6 liber za hodinu, jak je uváděno v oficiální zprávě z WRS, což vzhledem 
k vysokým životním nákladům, není nikterak vysoký výdělek. Výše případných úspor, tudíž 
souvisí s prací na vyšší úvazek nebo s omezením spotřeby. 

My jsme mohli dělat hodně přesčasů, tak já jsem někdy dělal dvakrát víc hodin než 
jsem měl úvazek. Tím se ty peníze vydělat dají, ale za cenu hrozný únavy, protože se ta 
práce pak stane hrozná otročina. To už nedělám. 

 (Roman) 
 
Pokud se člověk rozhodne žít ve Velké Británii „normální“ život, to znamená, že příliš 

nešetří a jeho čas nevyplňuje převážně práce, tak se možnost z výdělku ušetřit nějaké peníze, 
jak možná původně zamýšlel, zmenšuje. 

Je to tady hodně o přístupu. Potkáš tady spoustu lidí, kteří chtějí dělat, dělat, dělat a 
vidí za tím jen ty peníze. Když jsem přijel poprvé do Česka, tak kamarádi říkali, jo ty 
děláš v Anglii, ty musíš mít fůru peněz. Jo, když se to přepočítá na koruny, tak je to 
balík, ale nikdo nevidí, že je tu nájem drahý a všechno. Když to přepočítám, tak platím 
jen za nájem 12 tisíc. To je tady normální. Oni nevidí, že tady normálně žiju. 

 (Milan) 
 

T: Představoval sis to takhle nebo tvoje očekávání byla jiná? 
R: Určitě byly jiný. Myslel jsem si, že tu bude víc, co dělat ve volném čase než doma. 
Jenže pokud nemáš super plat za super pracovní dobu, tak máš buď málo pracuješ a 
máš málo peněz, takže nemáš na volný čas peníze, což tady peníze potřebuješ na 
všechno. No, když pracuješ hodně, tak máš hodně peněz, ale zas nemáš na nic čas. 
Jediný výlet do města tě stojí 5 liber. 

 (František) 

4.3.2 Situace, které vyvolaly rozhodnutí odejít do zahraničí a 
mají v sobě již zakomponované spojení s Velkou Británií 

Respondenti se v rozhovorech zmiňovali i o situacích, které je přiměli k  rozhodnutí odjet 
do Velké Británie. V některých případech tyto situace již měli v sobě obsažené nějaké spojení 
s touto zemí.  

Klasickým případem bylo, že respondent znal někoho, kdo již nějakou dobu žil ve Velké 
Británii. Tento člověk pro něj byl jednak informátorem a jednak někým, kdo prověřil, že je 

                                                
11 A8 (accession eight) označuje osm států, které společně přistoupily k EU v roce 2004 a staré členské země  

EU uplatnily omezení volného pohyby pracovníků z těchto zemí.  
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možné dlouhodobě žít ve Velké Británii. Dále pro něj představoval možnost jisté opory při 
příjezdu do neznámého prostředí. Tímto člověkem mohl být kamarád/kamarádka, 
přítel/přítelkyně, někdo z rodiny atd. Je zajímavé, že z celkového počtu respondentů 13 
respondentů 9 z nich znalo někoho, kdo  pracoval či pracuje ve Velké  Británii. 

 
Další z těchto situací bylo, že respondent mluvil o tom, že již před odjezdem měl 

vybudovaný pozitivní vztah k Velké Británii a chtěl ji skutečně poznat. 
T: Bylo něco, co jsi sliboval od toho, že pojedeš do Anglie? 
R: Sliboval jsem si, že se naučím jazyk. Já jsem nejel sem kvůli penězům. Ne, že by nebyli 
potřeba, ale není to pro mě priorita. Navíc jsem chtěl poznat Anglii. Anglie se mně líbila 
podle toho,co jsem znal z obrázků a chtěl jsem to vidět na vlastní oči. 
(Milan) 
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4.4 Odjezd 
 

V předchozí části jsem se zabýval typickými situacemi, které předcházejí odjezdu do 
zahraničí. Tyto situace jsem se snažil propojovat s motivy k migraci. V této části se budu 
zaobírat tím, jak probíhal odjezd migrantů. Prvním otázkou je, jak dlouho trvala příprava na 
odjezd? To souvisí s tím, jakou povahu mělo dané rozhodnutí, jestli to bylo relativně rychle 
realizovatelné či ho bylo nutné dlouhou dobu promýšlet a nějaký čas se připravovat na jeho 
realizaci. Druhou podstatnou otázkou je, jaké způsoby odjezdu je možné zvolit? To je 
zajímavé hned z několika důvodů. Jednak lze tím zjistit, jestli existuje síť, která propojuje 
minulé a budoucí migranty, což je předpokladem teorie migračních sítí a transnacionálního 
prostoru. Pokud existuje tato síť, tak jakou má povahu a jaký je význam jejích jednotlivých 
prvků. Z hlediska institucionální teorie migrace je zajímavé, jestli existují institucionalizované 
subjekty, které se zaměřují na poskytování služeb spojených s migrací. Na závěr této 
podkapitoly využívám koncepce Pieara Bourdieho a aplikuji ji na proces migrace. 

4.4.1 Doba nutná k odjezdu 
V rozhovorech se doba, která uběhala od rozhodnutí odjet do Velké Británie a skutečným 

odjezdem, objevovala ve dvojím smyslu. Prvním bylo líčení zrání rozhodnutí, že člověk 
odjede dlouhodobě žít do cizí země. To se projevovalo tak, že respondenti o svém odjezdu 
přemýšleli dlouhou dobu před jeho uskutečněním. Fáze uvažování někdy trvala i několik let. 
Během té doby si respondent pohrával s myšlenkou, že odjede do zahraničí a jakoby čekal na 
impuls, který by jej přiměl k realizaci tohoto latentního záměru, a na situaci, která by mu to 
umožnila. Během této fáze lidé často sbírali informace o Velké Británii a životu tam, i když 
ne třeba cíleným způsobem. Tím potřebným impulsem k odjezdu byli některé ze situací, o 
kterých jsem pojednával v předchozí části.  

T: Jak dlouho jste se rozhodovali? Jak dlouhá byla doba mezi tím, že odjedete a odjeli 
jste? 
R: My jsme byli rozhodnutí během tří dnů od té doby, co jsem zjistil, že nebudu moct 
studovat ten rok, protože jsem o tom třeba už čtyři roky mluvili a fakt jsme někam 
chtěli. Tím, že se tohle stalo, tak najednou šup a jedem. Byla to vhodná doba, že máme 
čas a jedem. 

 (Jirka) 
 
Všeobecně rozhodnutí, že člověk odjede pracovat do zahraničí, urychlilo a i usnadnilo, 

pokud respondent měl někoho známého ve Velké Británii, za kým tam přijel. Právě pozvání 
od něj respondenta často přimělo k rychlé realizaci latentního záměru odjet pracovat do 
zahraničí. U jednoho respondenta díky tomu konečné rozhodování trvalo jen několik málo 
dní. 

T: Ty jsi říkal, že jsi ses tak rozhoupával odjet. Jak dlouho ses rozhodoval, že odjedeš? 
R: Tak půl roku než jsem odjel, tak mi to jen napadlo. Pak jsem o tom jen mluvil, ale 
nebyl jsem vnitřně rozhodnutý, že odjedu. Potom, když mi sestra zavolala, tak říkala, 
že mám týden na to se rozhodnout.  
Řekla mi to v pátek, tak jsem v pondělí šel dát výpověď. Šéf mě nechtěl pustit. Já jsem 
řekl, že odjíždím, ať si dělá, co chce, tak jsme se dohodli.  

 (Milan) 
 
Konečná fáze, když už respondent byl rozhodnut, že chce odjet a začal se na to 

připravovat, byla relativně krátká. Většinou trvala od několika dnů až po dva či tři měsíce. Její 
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délku ovlivňovalo to, zdali respondent měl některé závazky a povinnosti, které musel 
nějakým způsobem ukončit a jaký způsob odjezdu zvolil. Typicky mezi tyto závazky patřilo 
ukončení pracovního poměru. Další skutečností, která ovlivňovala délku této fáze bylo, jestli 
si respondent snažil zajistit práci v Anglii již z Čech nebo odjel s tím, že práci nalezne až po 
příjezdu do Velké Británie. Také její délku ovlivňovalo to, jestli respondent měl dostatek 
informací o životu ve Velké Británii, známého, který již přijel nebo žil v době jeho odjezdu ve 
Velké Británii, věděl o agenturách, které zajišťují některé služby nebo jestli si vše musel 
zařizovat sám. 

Obecně tato fáze nebyla nikterak dlouhá, protože respondenti si nemuseli vyřizovat 
pracovní či jiná povolení a ani necítili, že by museli překonávat nějaké bariéry.  

Shrneme-li to, lze říci, že rozhodnutí odjet pracovat do Velké Británie je relativně rychle 
realizovatelné a nevyžaduje dlouhodobé přípravy, ovšem to neznamená, že by bylo náhlé. 
Respondenti se v rozhovorech vyjadřovali, že obecně o odjezdu pracovat do zahraničí 
přemýšleli již delší dobu.  

4.4.2 Způsoby odjezdu 
Zajímavé je, jaké způsoby odjezdu je možné zvolit. Sledovat způsoby odjezdu je důležité, 

protože ukazují, zdali existuje spojení mezi Českou republikou a  Velkou Británii v podobě 
kontaktu mezi předchozími a budoucími migranty a jestli existuje institucionalizované spojení 
mezi Velkou Británií a Českou republikou zajišťované pomocí různých agentur.  

V rozhovorech byly zmíněny různé způsoby odjezdu. Jedním ze způsobů bylo využití 
některé ze specializovaných agentur, které svým klientům zajišťují některé služby spojené 
s příjezdem do Velké Británii. Tyto agentury lze rozdělit na dva typy.  

První typ agentur nabízí jen služby spojené s příjezdem do Velké Británie a 
zprostředkovává kontakty na zaměstnavatele, ale nezajišťuje nalezení práce. Druhý typ 
agentur nabízí uzavření pracovní smlouvy s britským zaměstnavatelem již před odjezdem 
z České republiky. Ze souboru respondentů více jak polovina (7 respondentů z 13) využila 
služeb některé z agentur, ovšem všichni věděli o jejich existenci.  Pouze někteří věděli o 
existenci agentur, které jsou schopny zajistit podepsání pracovní smlouvy s britským 
zaměstnavatelem již v České republice a někteří z respondentů se dokonce domnívali, že 
takové agentury ani neexistují. Pouze dva z celkového souboru zvolili agenturu, která jim 
zajistila práci ve Velké Británii. 

Dalším způsobem odjezdu je odjet za kamarádem, někým z rodiny, partnerem/partnerkou, 
který momentálně žije ve Velké Británii. Pokud respondent znal někoho, na koho se mohl 
spolehnout, že mu po příjezdu do země zajistí ubytování nebo ho u sebe ubytuje a zároveň mu 
poskytne potřebné informace o životu ve Velké Británii a o tom, jak si zajistit základní věci 
s tím spojené, tak kromě zajištění ubytování zpravidla nevyužil služeb žádné agentury. 

Poslední skupinou byli ti, kteří neznali nikoho, kdo by byl ve Velké Británii a ačkoliv 
věděli o existenci agentur, tak nevyužili jejich služeb. Byli to pouze dva lidé z celkového 
počtu respondentů. Jedna respondentka to odůvodňovala tím, že původně mírně lehkovážně 
odjela jen na letní brigádu do Londýna a až posléze se rozhodla, že si svůj pobyt tam 
prodlouží. Druhý respondent to odůvodňoval tím, že se na internetu dozvěděl, že agentury 
poskytují velice nekvalitní služby a proto se rozhodl jejich služeb nevyužít. Dalším důvodem 
bylo, že se prostřednictvím internetu seznámil se slečnou, která již žila delší dobu ve Velké 
Británii, a přislíbila mu a jeho přítelkyni, že jim po příjezdu pomůže, pokud bude třeba. 
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4.4.2.1 Agentury  
V této části se zaměřím podrobněji na služby, které české agentury nabízejí. Téma 

agentur se váže k jedné z teorií migrace, která zdůrazňuje význam tzv. imigračního průmyslu. 
Jedním z jeho projevů je právě vznik agentur, které zajišťují některé služby spojené s migrací. 

Jak jsem již napsal agentury lze rozdělit dle kritéria, jestli zajišťují uzavření pracovní 
smlouvy s britským zaměstnavatelem nebo ne. První typ agentur spíše než, že by zařizoval 
uzavření smlouvy s britským zaměstnavatelem, inzeruje zajištění zprostředkování práce a 
některé další služby pro lidi, kteří se rozhodli přijet pracovat do Velké Británie.  

Na stránkách jedné z těchto agentur je uvedeno, že nabízí program s garancí nalezení 
práce v Londýně, ale respondenti se vyjadřovali, že tento typ agentur toto nezaručuje. 
V příspěvcích na internetových stránkách pro Čechy a Slováky ve Velké Británii je také 
uváděno, že tento typ agentur není schopen efektivně zajistit práci ve Velké Británii.  

R: S agenturou to dopadlo tak, že je to obchodní trik. Nevím, jestli jsi čet na portálu 
Příběhy Horymíra12. I on tam píše, že ho to stálo snad třicet tisíc, tyhle služby. Ty si 
myslíš, že prostě si zaplatíš služby a je o tebe postaráno a je to tak, že ty si zaplatíš a 
musíš se postarat sám. Takže ve finále ty peníze dáš za to, že když přijedeš do Londýna, 
tak máš, kde bydlet. Kdyby sis zaplatil na týden hotel nebo hostel, tak si myslím, že bys z 
toho finančně vyšel lepší. Na tři dohodnutý pohovory vůbec nedošlo. Takže já jsem za 
4900 měla zajištěný, že když přijedu do Londýna, tak mě odvezou do mého nového 
bydlení. To bylo celý. Někdo dopadl hůř, protože zaplatil více peněz. 
(Jana) 
 
Zákazníci těchto agentur mají možnost si objednat některé služby, které mají vést 

k rychlému nalezení práce, ale respondenti se o jejich užitečnosti a kvalitě vyjadřovali 
negativně. Tvrdili, že v konečném důsledku je hlavní službou těchto agentur zajištění 
ubytování v agenturou pronajatém či vlastněném domě. 

T: Snažil sis zařizovat práci z domova? 
R: Ne, to je blbost. Slyšel jsem  od nějakých lidí, že zaplatili 10-15 tis. agentuře, že jim 
sežene práci. Pak přijeli a neměli nic,  v podstatě nic a přišli o 15 tis. Agentury u nás, 
říkají, že zprostředkují práci v zahraničí. Pak přijedeš a jsi rád, že máš od nich to bydlení. 
Takže jsem vůbec nesháněl, žádnou práci od nás. 
(František) 

 
R: Já jsem spíš počítal, že když jsem měl CV připravený v angličtině, tak on ho se mnou 
projde a řekne mi, že tohle by formuloval jinak nebo, že se tu třeba nepřiznávaj chyby 
jako např., že neumíš dobře angličtinu. Myslel jsem si, že to bude taková konzultace a 
bude mít takové informace, který z internetu nevyčtu, jenže on říkal, „to já nevím“, 
protože tady prý všichni mají CV, že řeknou, že v Čechách dělali v nějakým hotelu a 
přitom nedělali a on jim poradí, jak to napsat, protože další věc je, že přijdou lidi a neumí 
angličtinu. Takže jsem byl zklamaný ze služeb, který mi poskytli. Teď už každýmu říkám, 
že si od jakýkoli agentůr nemá nic jiného zajišťovat než ubytování, aby člověk měl jistotu, 
že někam hlavu složí a jinak nic. 
(Rudolf) 

 
 Jako příklad nabízených služeb agenturou uvádím popis nejdražšího a nejkompletnějšího 

z několika  programů agentury Czechia LTD, která je pravděpodobně největší agenturou 

                                                
12 Na portálu www.pohyby.co.uk vychází každý týden oblíbené příběhy jednoho člověka, který se rozhodl odjet 

z České republiky a žít ve Velké Británii. 
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orientující se na trh spojený s migrací Čechů a Slováků do Velké Británie. Služby, které jsou 
součástí daného programu, jsou víceméně obdobné jako služby, které jsou nabízené i jinými 
agenturami, proto mohou sloužit i jako obecný příklad rozsahu služeb, které agentury nabízejí 
svým klientům.  

 
 „Complete - garance nalezení práce v Londýně“ 

• Rezervace ubytování House Share  
o Vyzvednutí průvodcem na autobusové stanici Green Line Coach Station (Toto 

vyzvednutí probíhá pouze v neděli s autobusovou společností London Express, 
s příjezdem v 11:15 londýnského času). V ostatní dny se klient musí dopravit 
do naší kanceláře nebo si objednat služby vyzvednutí autem za příplatek.  

o Počáteční školení v našem londýnském informačním centru, kde se dozvíte 
informace ohledně:  

o možností pracovního uplatnění  
o JOB CENTER (místních úřadů práce)  
o registrace WRS - Workers Registration Schemes  
o National Insurance Number  
o otevření bankovního účtu  
o výměny řidičského průkazu za britský  
o možnost studia angličtiny v Londýně  
o jiné důležité a praktické informace  

o Možnost využívání zázemí informačního centra ve speciálně vybavené 
místnosti ( internet, PC, tiskárna, kopírka ) po dobu trvání asistenční 
služby COMPLETE (4 týdny).  

o Pomoc Job Consultanta s nalezením práce – pomoc s nalezením práce formou 
konzultace, rad, doporučení a poskytnutí vhodných kontaktů, seznamů 
pracovních agentur a job center + obvolávání jednotlivých nabídek práce se 
zajištěním konkrétní pracovní nabídky do 2-3 týdnů od příjezdu klienta. 
Zakoupení této služby je podmíněno*.  

o Společná návštěva Job Centra (Úřad práce), kde proběhne vysvětlení systému 
vyhledávání práce.  

o Pomoc se sestavením životopisu “na míru” dle pravidel platných ve Velké 
Británii v anglickém jazyce včetně poskytnutí charakterové reference (na 
vyžádání).  

o Poskytnutí základních překladatelských a tlumočnických služeb souvisejících s 
hledáním zaměstnání.  

CENA SLUŽEB:  180 GBP (7.900,-CZK) 

*zájemce o službu COMPLETE je povinen úspěšně absolvovat telefonický pohovor v 
anglickém jazyce s Job Consultantem. Jednotná cena telefonického přezkoušení je 5GBP (200 
CZK).“ 

Bonus 
Zdarma ke službám COMPLETE: Balíček PRAKTIK zahrnující SIM KARTU britského 
operátora, AZ mapu Londýna, formulář na Home Office, formulář na žádost o britský 
řidičský průkaz, seznam pracovních agentur, bloček a tužku.  

 „ 
Zdroj: Czechia LTD [online]. [cit. 25.7. 2007]. 
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Z tohoto programu by se mohlo zdát, že agentura garantuje nalezení práce ve Velké 

Británii, jak jsem již zmínil, ale v samotném popisu programu je, že agentura pouze zajišťuje 
„Pomoc Job Consultanta s nalezením práce – pomoc s nalezením práce formou konzultace, 
rad, doporučení a poskytnutí vhodných kontaktů, seznamů pracovních agentur a job center + 
obvolávání jednotlivých nabídek práce se zajištěním konkrétní pracovní nabídky do 2-3 týdnů 
od příjezdu klienta“. Od zavádějícího podtitulu programu „Complete – garance k nalezení 
práce v Londýně“ a faktu, že agentura nikterak nezaručuje, že klient skutečně nalezne práci, 
není daleko k vnímání těchto agentur jako neseriózních až podvodných. 

T: Existuje spousta českých agentur, které zajišťují ubytování a snaží se 
zprostředkovat práci…[přerušil mě] 
R: To je podvod všechno. Takhle oni jsou to z 80% podvodníci, možná ti seženou 
ubytování, ale práci ne. 

 (Milan) 
 

 
R: Ptala jsem se: „ Prosím Vás vy jste schopný lidem, který vyjedou zajistit práci? Já 
jsem chtěla pracovní smlouvu tady v Čechách a oni říkali: „Hele prosím Vás, pokud 
chcete pracovní smlouvu tady, tak na to můžete čekat třebas tři měsíce, pokud prostě 
vyjedete. Teď hned nebo do čtrnácti dnů, tak je veliká pravděpodobnost, že tu práci 
seženete. My máme 90 procentní úspěšnost, že naši klienti se umístí, chce to se nebát a 
Vy se nebojíte. Chce to jen to zkusit." 
(Jana) 

 
Typy služeb, které agentury nabízejí, ukazuje na potřeby lidí, kteří přijíždějí do Velké 

Británie. Mnou vybraný  program „Complete“  je zacílený na potřeby člověka, který přijede 
do Velké Británie a nezná tam nikoho, kdo by mu mohl pomoci v začátcích. Dále se  tento 
člověk neorientuje v novém prostředí, nemá zkušenosti s životem ve Velké Británii a neví co 
a jak zařídit, aby tam mohl dlouhodobě žít a pracovat. Agentura mu nabídne, že mu zajistí 
ubytování, což je základní existenční nutnost, a sdělí mu základní informace o novém 
prostředí, podmínkách práce a přislíbí mu pomoci se zajištěním některých základních věcí, 
které jsou potřebné pro práci a život ve Velké Británii. Agentura mu také umožňuje využít 
počítače k hledání práce. Posledním typem služeb je poskytnutí rad a využití zkušeností 
člověka, který se orientuje na britském trhu práce.  

Z pohledu klienta je smyslem agentury a cílem celého souboru služeb rychlé nalezení 
práce ve Velké Británii, protože to podmiňuje setrvání v dané zemi. Z pohledu agentury to 
není už tak jasné. Jednou z podmínek, aby agentura realizovala zisk, je přesvědčit lidi o tom, 
že pokud člověk využije jejích služeb, tak je možné relativně rychle najít práci ve Velké 
Británii. To vede k tomu, že její klienti odjíždějí s vidinou, že naleznou práci a agentura jim 
v tom efektivně pomůže, ale to nemusí být vždy pravdou, proto určitá část klientů se vrací 
zpět domů s nemalou finanční ztrátou.  

T: Využil jsi služeb českých pracovních agentur? 
R: Ne, měl jsem kamarády, kteří se díky českým a slovenským agenturám vrátili domů. 
Víceméně tam fungovalo hlavně zprostředkování ubytování... 
Znám asi 5%, co tu práci dostane. Zbytek tady probydlí čtrnáct dní a pak se vrací domů. 
Znám asi 3 agentury, co tady fungujou a fungujou Londýn, Glasgow, Irsko, Skotsko. 
(Michal) 
 
Mezi lidmi, se kterými jsem provedl rozhovory převládal názor, že většina z agentur není 

seriózních a chtějí na svých klientech vydělat, proto jim nabízejí různé nekvalitní služby a 
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služby, které v podstatě nejsou třeba nebo je možno si je zařídit i bez dané agentury. 
Respondenti přikládali význam tomuto typu agentur ne jako organizacím, která jsou schopné 
najít práci pro své klienty, ale organizacím, které zajišťují ubytování a snaží se různými 
způsoby vydělat na svých klientech. 

T: Existuje spousta českých agentur, které zajišťují ubytování a snaží se zajišťovat i 
práci… 
R: To je podvod všechno. Takhle oni jsou to z 80% podvodníci, možná ti seženou 
ubytování, ale práci ne 
(Milan). 
 
Druhý typ agentur jsou ty, které jsou schopné zajistit podepsání pracovní smlouvy 

s britským zaměstnavatelem již před odjezdem z České republiky. Tento typ agentur 
nenabízí obdobný rozsah služeb jako předešlý, protože zajištění služeb, které mají vést 
k rychlému nalezení práce v zahraničí, ztrácí smysl. Agentura zprostředkuje podepsání 
smlouvy s britským zaměstnavatelem. Zpravidla zaměstnavatel či daná agentura zajistí 
základní seznámení s podmínkami práce ve Velké Británii, seznámí klienty s novým a 
neznámým prostředím a zajistí i ubytování. Pro přiblížení uvádím popis zkušenosti 
respondenta s jednou z těchto agentur. Jeho zkušenost se výrazně odlišovala od zkušeností 
lidí, kteří odjeli do Velké Británie bez předem podepsané pracovní smlouvy. 

 
T: Ty jsi neuvažoval, že bys odjel bez žádného zajištění agentury? 
R: Ne to ne. To jsem už zažil několikrát. To je hrozná pruda. To pak záleží na 
okolnostech a na štěstí. Může to být velice dobrý, když člověk práci najde nebo to 
může hrozný horror. 

 
T: Ta agentura, co tě sem poslala, co ti všechno zajistila? 
R: Zajistila letenku, pracovní smlouvu a seriózního zaměstnavatele. Ten zaměstnavatel 
ti zas zajistí ubytování, protože ta firma, tedy její zaměstnanci si pronajmou barák, kde 
bydlí třeba 3 lidi nebo tě nechají bydlet někde a něco ti strhává. 

 

T: Takže, když jsi přijel všechno bylo zařízený? 
R: Jo, já jsem přijel v pátek a v sobotu jsem šel do práce. Pak jsem týden přemýšlel 
jestli se z toho nezblázním. Pak jsem přišel na to, že se z toho nezblázním. [smích] 
(Roman) 

 
Zaměstnání, která jsou těmito agenturami nabízena většinou patří do tzv. sekundárního 

pracovního trhu. Za tyto práce je zpravidla vyplácena minimální mzda či mzda jen o málo 
vyšší. Získání pracovního místa tímto způsobem prodlužuje dobu odjezdu a klient se zavazuje 
k výkonu dané práce po nějakou dobu. 
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4.4.2.2 Odjezd za známým, který pracoval ve Velké Británii 
V rozhovorech jsem se ptal, zdali respondent již před odjezdem znal někoho, kdo 

pracoval či pracuje ve Velké Británii. To je důležité, protože je tím možné indikovat spojení 
mezi budoucími a minulými migranty v domovské a cílové zemi a následně i jeho význam. Je 
zajímavé, že z celkového počtu  13 respondentů 9 z nich znalo někoho, kdo  dlouhodobě 
žil/žije, pracoval/pracuje ve Velké  Británii. Z tohoto počtu 6 respondentů odjelo do Velké 
Británie za někým, koho znali již z České republiky.  

Pro respondenty tito lidé představovali hlavně oporu a zdroj informací o dané zemi, 
zejména to byly otázky spojené s odjezdem a adaptací v novém prostředí. Po příjezdu do 
nového prostředí je důležité se v něm rychle zorientovat.  

T: Když ses rozhodl s kámošem odjet do VB, co sis od toho sliboval? 
R: Nesliboval jsem si nic, nevěděli jsme, co tu budeme dělat, jak tady budem dělat. Akorát 
jeden kámoš tady byl už půl roku, takže ten nám tady zařídil bydlení a vysvětlil nám jak to 
tady chodí a to bylo všechno, co jsme věděli. Když někdo přijede, tak neví vůbec nic a 
když mu nikdo nic neřekne, tak to začne dopadat blbě.  
(František) 

 
Význam někoho známého je v tom, že tento proces může usnadnit a i zefektivnit. Pro 

orientaci v novém prostředí jsou podstatné informace a předání zkušeností. Dále pro ně byli 
tito lidé  i prověřením toho, že je možné v dané zemi nalézt práci a dlouhodobě tam žít.  

T: Znal jsi před svým odjezdem někoho, kdo pracoval nebo pracuje v zahraničí? 
R: Jo, třeba můj jeden z nejlepších kamarádů. Ten už je v Angii asi 6 let. Znal jsem jich i 
víc, ale s ním jsem od doby, kdy jsem přijel,  v kontaktu.  
T: Pomáhal ti nějak? 
R: Jo, jasně třeba, když jsem tady byl druhý den a jel jsem do Londýna. Tam jsem se s ním 
potkal a ukázal mi pár dobrých míst. Jinak mi s těma praktickýma věcma moc ani pomoct 
nemohl, protože jsem měl vše zařízené, jakmile jsem přijel. 
On mi taky říkal, že jsem asi jeden z tisíce, který jsem přijede a má to bez problémů.  
Stejně mi pomohlo to, že jsem se s ním bavil a trochu mě připravil na mentalitu těch lidí 
atd.  
Když jsi s nimi  každý den v práci, tak začneš chápat, že jsou nějaký trochu jiný a že s 
nimi musíš jednat jiným způsobem než jednáš se zaměstnavatelem v Čechách.  
(Karel) 
 
Pro některé z respondentů právě to, že ve Velké Británii byl někdo, koho znali,  bylo 

jedním z impulsů, který je přiměl k realizaci jejich záměru odjet pracovat do zahraničí. 
T: Pomáhal ti nějak ten kamarád, za kterým jsi přijel? 
R: Víceméně moc ne. Donutilo mě to pak odjet do Londýna. 
T: Myslíš si, že bys odjel, kdybys ho neznal? 
R: Myslím si, že ne. My jsme sem přijeli s ním. On byl doma v tu dobu, kdy jsme se 
chystali odjíždět. Tak jsme to nějak skloubili, že on byl doma a my jsme se s nim svezli, 
když jel pak nazpátek. 
(Michal) 
 
Všeobecně lidi, které respondent znal před odjezdem do Velké Británie, pro něj 

představovali i jistou oporu v novém prostředí. Ti z respondentů, kteří přijeli do Velké 
Británie za někým, koho znali, tak zpravidla až na zajištění ubytování, nevyužívali žádné 
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služby, které nabízely české agentury, protože se do jisté míry spoléhali, že podstatné 
informace se dozví od svého známého. 

Neposledním významem někoho známého ve Velké Británii bylo to, že respondent se 
necítil osamělý v novém prostředí a věděl, že se má na koho obrátit, pokud by potřeboval 
pomoct. Zajímavé je sledovat zkušenosti lidí, kteří přijeli do Velké Británie bez toho, že tam 
někoho znali. Všeobecně lze říci, že příjezd a adaptace v novém prostředí byla pro ně daleko 
psychicky náročnější než pro druhou skupinu.  

 

4.4.3 Zdroje informací 
V rozhovorech se respondenti zmiňovali o třech zdrojích informací před odjezdem do 

Velké Británie. Jedním z nich byly informace, které poskytují agentury. Dalším zdrojem 
informací byli lidé, které respondent znal již před odjezdem do Velké Británie. Třetím 
důležitým zdrojem informací byl internet.  

Na internetu lze nalézt řadu stránek, které jsou orientovány na Čechy a Slováky ve Velké 
Británii. Jednou z nejznámějších je stránka www.pohyby.co.uk, která funguje jako internetové 
centrum pro komunitu Čechů a Slováků ve Velké Británii. Na této stránce bylo k 1. 6. 2006 
registrováno 10158  členů. Na stránce je několik rubrik a je možno se tam také dozvědět řadu 
informací o životě ve Velké Británii. Součástí této stránky je i hojně používaná inzertní 
rubrika, kde je inzerce nabídek a poptávek po ubytování, práci, různých službách a seznamka.  

Zdrojem informací mohou být také další internetové stránky jako například je 
http://www.anglie.co.uk/ 
http://prace-zahranici.velka-britanie.com/ 
http://www.londyn-anglie.cz/ 
... 
Také lze využít portál EURES, http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=cs, který je 

oficiálním evropským portálem pracovní mobility.  
Další zdrojem informací jsou chatová fóra. Skrze ně je možné se seznámit s někým, kdo 

již je ve Velké Británii, a získat od něj relevantní informace. Jedno z  chatových fór je také na 
stránce www.pohyby.co.uk.  Další z nich lze využít na portálu www.seznam.cz, kde je 
založena chatovací místnost pro lidi ve Velké Británii. Jeden z respondentů se zmínil o tom, 
že k seznámení s Čechy a Slováky, kteří bydlí nedaleko něj, používá slovenský chatovací 
portál www.pokec.sk.  Zkontaktovat se s lidmi, kteří jsou ve Velké Británii, je také možné 
pomocí programu Skype nebo ICQ, které jsou všeobecně používané mezi migranty. Tyto 
programy umožňují chatovat nebo bezplatné volání přes internet. 

Jeden z respondentů se zmínil, že právě přes internet se seznámil s slečnou, která pro něj 
byla inspirací, kam jet, jak a co zařídit. 

R:Jen jsem koukali na internet na stránky, plus jsme se na stránkách anglie.co.uk bavili s 
lidmi, který už v té Anglii jsou. Oni nám řekli, co zařídit a nezařídit. Původně jsme chtěli 
jet někam jinam přes agenturu, ale tam nám říkali, že ta agentura není moc důvěryhodná. 
Seznámili jsme se  tam s jednou holkou, která žije v Edinburgu, tak jsme si s ní dali tam 
sraz. Shodou okolností ona měla v tu dobu dovolenou, takže jsme se s ní sešli až za 
čtrnáct dní potom, co jsme přijeli, ale v pohodě [smích]. Každopádně jsme si díky tomu, 
díky těm lidem, vybrali Edinburg a né jiný město a nejeli jsme přes agenturu. Prý za to 
zaplatíš prachy a nic ti neseženou. 
T: Takže jsi znal, jen tu holku? 
R: Jo, Akorát jí, s tou  jsme se seznámili na internetu, jsme si vyměnili pár emailů, co to… 
T: Seznámili jste se na tom netu? 
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R: Jenom na internetu. Já jsem nikoho osobně nesháněl.  Na tom internetu hlavně zjistíš, 
co si máš zařídit,  až tam přijedeš. Co potřebuješ, nějaký pracovní povolení a tak. 
Informace jsem získával na netu. 
(Jirka) 
 
Ovšem i ostatní respondenti se zmiňovali, že internet byl pro ně podstatným zdrojem 

informací o podmínkách práce ve Velké Británii a životu tam. Někteří na něm našli agenturu, 
se kterou pak odjeli do Velké Británii. 

 

4.4.4 Migrace  - problém přenosu, využití a zisku sociálního a 
kulturního kapitálu 

Uvedené typy odjezdů a způsoby získávání informací lze interpretovat pomocí konceptu 
sociálního pole a různých forem kapitálu, který použil francouzský sociolog Pierre Bourdieu. 
To umožňuje spojit jednotlivá tvrzení, které jsem zmínil v této podkapitole, do obecných 
kategorií, které mohou sloužit k obecnému náhledu na migraci a významu jednotlivých prvků, 
které propojují současné, minulé a budoucí migranty. 

Bourdieu se svým přístupem snažil propojit objektivní danosti, do kterých se člověk rodí, 
se subjektivními zkušenostmi, které zažívá. Koncepce Pierra Bourdieu „spočívá v několika 
základních pojmech jako je habitus, pole a kapitál, jejím hlavním svorníkem je dvousměrný 
vztah mezi strukturami objektivními (strukturami sociálního pole) a strukturami osvojenými 
(strukturami habitu)“ (Bourdieu 1998: 7 in Šubrt 2001: 106). 

Pojem habitus sice Bourdieu ve svých pracích jasně nedefinuje, ale při určení jeho 
významu si lze pomoci významem latinského slova habitus, které pak bylo přeneseno jak do 
francouzštiny, tak i angličtiny. Habitus v původním latinském významu označoval zvyk, stav 
člověka a i způsob oblékání, přeneseně byl používán k označení povahy, charakteru a dispozic 
člověka. V Boudieuvě pojetí právě pojem habitus propojuje objektivní danosti se způsoby 
jednání, vystupování a i zkušenostmi, které jsou vázané ke konkrétní osobě.  

Z habitu se pak vytváří praxe, která probíhá ve strukturovaném rámci, který Bourdieu 
označuje sociálním polem. „Jednotlivá sociální pole můžeme chápat jako specifické hrací 
prostory, které jsou definovány konkrétními pravidly hry a jejich specifickými vklady tj. 
formami kapitálu“ (Bourdieu 1987: 40 in Šubrt 2001: 108). 

Bourdieu rozlišuje několik základních druhů kapitálů, které strukturují společnost. Jimi 
jsou ekonomický, kulturní a sociální kapitál.  

„Ekonomický kapitál je možné vyjádřit penězi a nabývá různé formy materiálního 
bohatství. Kulturní kapitál je vzdělanostním kapitálem, což znamená, že je to forma získaných 
předpokladů jedince nebo skupiny, který se váže k určitému statusu a charakteru vzdělání a 
výchovy. Kulturní kapitál může za určitých okolností sloužit k zisku ekonomického kapitálu“ 
(Bourdieu 1986:241 [online]. [cit. 25. 7. 2007]).  

Bourdieu rozlišuje tři formy kulturního kapitálu. Jednou z nich je kulturní kapitál 
v objektivním stavu, jehož příkladem jsou různé knihy, obrazy, technické stroje atd. Další 
formou je institucionalizovaný kulturní kapitál, který je propůjčen jeho nositeli nějakou 
vzdělávací institucí v podobě např. výučního listu, akademického titulu, dokladu o kvalifikaci. 
Třetí formou je kulturní v inkorporovaném stavu (vtěleném stavu - Embodied State). Tím se 
rozumí osobně osvojené kulturní kompetence, tedy veškeré kulturní schopnosti, dovednosti, 
znalosti a kulturní kompetence v širokém slova smyslu, které lze získat vzděláním. Tato 
forma kulturního kapitálu je vázaná na jedince a lze ji nabýt pouze prostřednictvím osvojení si 
odpovídajícího vzdělání, což vyžaduje obětování určitého množství času jedince.  

Dalším z kapitálů je sociální kapitál, který označuje „sumu aktuálních i potenciálních 
zdrojů, které určitá osoba může využívat díky tomu, že se zná s druhými lidmi. Je to bohatství 
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styků a známostí, které mohou být užitečné“ (Velký sociologický slovník 1996: 475). Z toho 
pramení, že celkový objem sociálního kapitálu jedince je dán velikostí sítě kontaktů, které je 
schopen mobilizovat pro svou potřebu a velikostí ekonomického, kulturního a sociálního 
kapitálu lidí participujících v této síti. Vytvořená síť kontaktů může poskytovat svým členů 
určitý zisk či výhodu, což zpětně posiluje solidaritu skupiny zúčastněných.  

K těmto kapitálům je přidán symbolický kapitál, který není kapitálem v pravém slova 
smyslu, protože vyjadřuje míru všeobecného uznání. Z toho důvodu jím může být kterákoliv 
vlastnost, pokud je na ní nahlíženo jako na něco uznáníhodného. Ovšem v každém sociálním 
poli může hrát svou roli i nějaký jiný druh kapitálu a proto lze v jeho pracích najít pojmy jako 
politický kapitál či různé druhy kulturního kapitálu jako je „akademický“, „vědecký“, 
„filozofický“ kapitál. 

Pokud při pohledu na migraci použijeme Bourdieuvu optiku, tak jedním z podstatných 
problémů migranta je, že odjíždí z místa, které zná, dokáže se v něm orientovat, má v něm 
vybudované určité postavení a je obklopen sociální sítí svých známých, kamarádů, 
příbuzných...  a vydává se na cestu do místa, které je pro něj neznámé. To lze vyjádřit i tak, že 
migrant přechází z jednoho sociálního pole do jiného. To s sebou nese jednak neznámost 
daného prostředí, ale i omezenou možnost využití a přenosu kapitálů, které migrant má, 
z jednoho sociálního pole do druhého. Problém využitelnosti a přenositelnosti se týká hlavně 
sociálního a kulturního kapitálu a pochopitelně i symbolického kapitálu. Naopak vlastností 
ekonomického kapitálu je jeho přenositelnost. 

Tuto mezeru lze překonat skrze existenci prostředků, jež ji vyplňují. Jedním z nich jsou 
agentury, které nabízejí, lidem rozhodnutým odjet ze své rodné země pomoc při adaptaci 
v novém a neznámém prostředí. Smyslem některých služeb těchto agentur je zprostředkování 
znalostí potřebných k orientaci v novém prostředí. V Bourdieuvě terminologii by to mohlo 
být nazváno přenosem kulturního kapitálu. Agentury také slibují zprostředkování nalezení 
zaměstnání, což může být interpretováno tak, že agentura umožňuje přímé využití sociálního 
kapitálu jí vlastněného. Ovšem agentury zajišťují i nepřímé získání určitého sociálního 
kapitálu. 

Jak jsem se již v předchozí podkapitole zmínil, tak se agentury orientují i na poskytování 
ubytování pro Čechy a Slováky ve Velké Británii. Ten, kdo využije jejich služeb, je ubytován 
v domě s dalšími lidmi, kteří již nějaký čas žijí ve Velké Británii. Tito lidé během svého 
pobytu již získali řadu praktických zkušeností a informací. Nově příchozí člověk se seznámí 
se svými spolubydlícími a tím získá i jistý sociální kapitál, který může být využit k přístupu k 
a částečnému získání jimi vlastněného kulturního kapitálu a zisku dalšího sociálního kapitálu. 
Z tohoto pohledu lze agentury označit jako komerční organizace orientované na přenos a 
využití kulturního a sociálního kapitálu, který je vlastněn agenturou a jejími klienty.  

Druhým způsobem, jak nabýt kulturní a sociální kapitál relevantní v novém prostředí, je 
využití sociálního kapitálu, který má migrant již před odjezdem. To má konkrétní projev 
v tom, že člověk, který  přijede do Velké Británie, tam již někoho zná. Ten mu pak sdělí 
základní informace potřebné pro orientaci v novém prostředí a pokud bude třeba, tak i 
pomůže. Zároveň nově příchozí člověk může využít a částečně získat i sociální kapitál svého 
známého. Z tohoto pohledu lze označit tuto situaci jako umožnění nekomerčního přenosu 
kulturního kapitálu a rozšíření sociálního kapitálu. 

Třetím způsobem, jak nabýt kulturní a i sociální kapitál relevantní v novém prostředí je 
využití informačních zdrojů dostupných přes internet, které jsem popsal v předchozí části. 
Internetové portály lze využít i k seznámení se s předešlými migranty a následně využít jejich 
sociální a kulturní kapitál. Navíc skrze internetové portály je možné zajistit si ubytování, 
sehnat práci a udělat si představu o životě ve Velké Británii. Z tohoto pohledu na 
internetových portálech je kumulován kulturní kapitál a mohou sloužit k zvyšování kulturního 
a rozšiřování sociálního kapitálu jak jednotlivých migrantů, tak celé komunity. 
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4.5 Práce 
 

Lidé odjíždějí do Velké Británii s vidinou, že tam relativně rychle naleznou práci, což je 
také základní podmínkou, aby tam mohli setrvat. Z toho důvodu je zajímavé sledovat způsoby 
hledání práce, které možno využít.  

4.5.1 Způsoby hledání práce 
Respondenti se vyjadřovali, že největším problémem, který člověk musí po příjezdu řešit, 

je hledání práce. Při hledání práce se zkušenosti respondentů výrazně odlišovaly podle toho, 
zdali znali někoho ve Velké Británii, kdo jim v tom mohl pomoci či poradit zda, jejich 
angličtina byla alespoň na komunikativní úrovni a jestli měli informace tom, jakým způsobem 
hledat práci ve Velké Británii. 

 

4.5.1.1 Hledání práce prostřednictvím známého 
Obecně v rozhovorech lze nalézt několik způsobů hledání práce po příjezdu do Velké 

Británie. Prvním z nich je využití sociálního kapitálu migranta. Ve většině případů, když 
migrant přijede za někým, koho zná, tak mu tento člověk může poskytnout ubytování, poradit, 
pomoci s zařízením některých věcí, ale není schopen mu zajistit práci. Ovšem může se stát, že 
právě díky tomu, že člověk přijede za někým, koho zná a kdo je již nějakou dobu ve Velké 
Británii a orientuje se tam, tak práci nalezne.  

Právě pomoc někoho známého může překonat problémy spojené s nedostatečnou znalostí 
anglického jazyka. Známý se u zaměstnavatele může za nově příchozího člověka zaručit, že 
mu v případě komunikačních problémů něco vysvětlí a postará se o něj, aby mohl 
plnohodnotně pracovat. Druhým faktorem toho, že se někdo za něj „záručí“, je získání důvěry 
zaměstnavatele v nově příchozího pracovníka. 

 
T: Jak si myslíš, že byla dobrá tvoje angličtina, když jsi přijel? 
R: Žádná, špatná, já jsem uměl hello, bye-bye. To bylo všechno. Tím končila moje 
angličtina. Měl jsem peníze na měsíc, tak jsem si říkal, že když nic neseženu, tak se 
vrátím. Já se mám kam vrátit, tak to nebyl problém. Říkal jsem si, že buď to vyjde nebo 
ne.... 
T: Jakým způsobem jsi si konkrétně našel tu první práci? 
R: To bylo tak, že mně nabídli místo. To bylo u  úklidové firmy, která zaměstnávala 15 
lidí, ale jeden člověk jim právě odešel. Ani jim nedala vědět dopředu,  prostě odešla ze 
dne na den a když jí volali, tak řekla, že s tou prací skončila. Takže jim chyběl člověk a 
v ten moment jsem dorazil já, takže já jsem se hodil jim a oni mně. V té době 
pracovala sestra u té samé firmy. Řekla jim o mně a oni mě vzali.  Ona se domluvila 
dobře, já jsem v té době anglicky neuměl, takže mně to zařídila. Ještě pak zařídila 
práci kolegovi, který v té době s námi taky bydlel. 
(Milan) 

 
T: Když jsi chtěl s něčím poradit, jak jsi získával informace? 
R: To jsem se šel zeptat sestry, ale ono, že to nejde, že je těžký, že to neudělají. Pak 
jsem potkal tu kamarádku, kterou jsem znal ještě z Brna. Ona mi se vším poradila, 
řekla, to jde udělat, tak nebo jinak.  
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Jedna moje bývalá kolegyně z ČR měla taky podobný nápad, přijela sem na podzim. 
Nemohla sehnat práci a už si myslela, že se vrátí. Nakonec kontaktovali nějakého 
kamaráda kamaráda z Brna. Ten jim dal číslo na mého kámoše, ať se na něj obrátí, 
když by něco potřebovali. Oni ho kontaktovali, že nic pořád nemaj a že se asi vrátí.  
On jim řekl, že mohou bydlet u něj a práci pak našli během 3 dnů, protože on znal lidi. 
Jo, protože je znal, tak jim dal kontakt a oni pak začali uklízet v hotelu 
(Milan) 

 
Podobným případem bylo, když člověk přijel s agenturou, která ho ubytovala v jednom ze 

svých pronajatých domů. Daný respondent sice nikoho ve Velké Británii neznal, ale rychle se 
seznámil se svými spolubydlícími, kteří mu pak pomohli nalézt práci a u zaměstnavatele se za 
něj zaručili. To byl také způsob, jak překonat nepříliš dobrou znalost anglického jazyka. 

R: Pro ten první job, pokud nemáš angličtinu úplně suprovou, tak potřebuješ nějaký 
osobní kontakt. Job-centrum se nezdařilo. Lidi, co spolu bydleli v jednom domě, si 
vzájemně pomáhali. Bylo v zájmu celého domu, aby všichni měli zaměstnání, protože 
pak nikdo nedělal bordel a všichni šli v deset večer spát. Nikdo tam nepopíjel, protože 
všichni ráno v pět vstávali.  

Ono než se přes Londýn dostaneš do práce, tak je to třebas na hodinu, hodinu a 
půl, prostě všichni toho měli plný brejle. Takže do deseti dnů, když jsem se vůbec 
nechytla a třetí den jsem roznesla moje životopisy i po ulici. Šla jsem, kde se mně to 
zdálo a  ptala se.  

Pak mně pomohly dvě holky, který bydlely se mnou na baráku a pracovaly v 
hotelu. Říkaly, že u nich to funguje tak, že musím dát životopis do agentury a zapsat se 
tam. Jejich šéfová si píše každý týden jmenovitý požadavek na tu agenturu. Takže ony, 
když mně to domluvěj, tak ona napíše na ten seznam moje jméno, že chce po tý 
agentuře, aby mě naplánovali na příští týden. Takhle to dopadlo, ona tam třetí týden 
napsala moje jméno. Ony řekly, že sice moc anglicky neumím, ale že mně pomůžou, že 
mě zaškolej a vezmou si mě na starost. Šéfová věděla, že jsou pracovitý a schopný. 
Taky uměly velice dobře anglicky, takže na ně dala. Já jsem tam nastoupila a bylo to 
velice těžký, protože na tebe nikdo nebere ohled, jestli jazyk umíš nebo ne. Vlastně tam 
byli Brazilci, těch bylo deset, a potom jsme byly Slovenky  a já. Bylo to tak, že ty 
národnostní týmy dělaly spolu, tak se to rozdělilo na dvě skupiny. 

 (Jana) 

4.5.1.2 Britské pracovní agentury 
Dalším způsobem hledání práce je využití britských pracovních agentur. Tyto agentury 

propojují nabídku a poptávku na pracovním trhu. Člověk, který hledá práci, se může u 
agentury zaregistrovat. To spočívá v tom, že je s ním proveden drobný pohovor, vyplní 
dotazník a následovně jsou jeho údaje zaneseny do databáze potenciálních pracovníků. Na 
agentury se obrací firmy, které hledají pracovníky. Plus pracovní agentury mají 
nekontaktované některé stálé zaměstnavatele. 

Nejedná se o personální agentury. Klient je zaměstnán agenturou, ale pracuje pro jinou 
firmu. Agentura jakoby půjčuje svého pracovníka jiné firmě. Firma platí agentuře za jeho 
práci a následně agentura vyplácí část z toho svému zaměstnanci.  

Tento způsob zaměstnávání má několik souvislostí. První z nich je, že většina agentur se 
orientuje na zaměstnávání pracovníků v tzv. sekundárním sektoru. Ze samého fungování 
agentury je tato strategie pochopitelná, protože agentury jsou převážně zaměřené na 
zaměstnávání flexibilní pracovní síly, která je žádána hlavně na sekundárním trhu práce. 
Člověk, který pracuje přes agenturu je flexibilně zaměstnáván, ale nemá dlouhodobě jisté 
zaměstnání. Zpravidla má rozpis směn na týden dopředu, ale i to se může průběžně měnit. 
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Pracovník agentury nemá zaručeno, že příští týden pro něj bude dostatek práce. S flexibilním 
způsobem zaměstnávání je spojeno i to, že mzda je vyplácena každý týden. Pokud firma, která 
si pracovníka přes agenturu najala, ho již nepotřebuje nebo pokud s ním není spokojena, tak si 
ho již nenajme. Ve svém důsledku se může stát, že pracovník tímto způsobem ztratí ze dne na 
den zaměstnání. Agentura sice pro něj hledá další zaměstnání, ale není jisté, kdy se ho podaří 
nalézt. Někteří z respondentů, právě díky flexibilitě zaměstnávání, to chápali jako víceméně 
dočasné řešení, ale naopak někteří z respondentů byli zaměstnáváni přes agenturu i téměř rok. 
Tento flexibilní způsob zaměstnávání má i své výhody, protože umožňuje využít  volný čas 
např. k vyřízení některých dokumentů.  

R: Uměl jsem jakž takž angličtinu, tak jsem si myslel, že se nějak dokážu prosadit a 
odstartovat. Prostě pak tu angličtinu prohloubit a vydělat si nějakou tu korunu. 
Postupem času jsem přišel na to, že tady po tobě požadujou spoustu dokumentů, což 
trvá, než si je vyřídíš a ty pracovní agentury maj tu výhodu, že se člověk o ně může ze 
začátku opřít. Ty pod nima budeš pracovat, ne sice 5 dní nebo 7 dní v týdnu, ale třeba 
3 nebo 4, podle nabídky, ale můžeš si vyřídit tyhle papíry, zařídit si proof of delivery a  
nějaké bydliště si zařídit 

 (Michal) 
 
Za práci pro pracovní agentury je zpravidla vyplácena minimální mzda či jen o málo 

vyšší. Agentura si nechává část z peněz, které za jejího pracovníka platí firma, jež si ho 
najala. Výhodou zaměstnávání přes agenturu je, že je tímto způsobem možné poměrně rychle 
nalézt práci. Ovšem zřejmě díky relativní nasycenosti britského trhu práce zejména v určitých 
sektorech, žádným zkušenostem nově příchozího člověka s prací ve Velké Británii a zpravidla  
minimální praxí v oboru, ve kterém hledá práci, tak může být pro nově příchozího člověka 
obtížné se i jen zarestriovat u agentury.  

T: Tak, ubytování jste měli a práci jste si hledali, jak? 
R: Práci jsme si hledali, že jsme obcházeli agentury. Z internetu jsme si stáhli adresy 
pracovních agentur zaměřených na catering a general jobs a obcházeli jsme je, až se 
jednoho dne stalo, že v jedný  řikali,  že já tam nemůžu bejt, protože nemám žádný 
zkušenosti s cateringem, ale Petra ano, že něco budou mít tak za tejden. Petra pak 
přišla za čtrnáct dní poprvé na schůzku a já jsem tam šel s ní. Naštěstí si nás tam oba 
vzali a začli jsme oba pracovat, ale bylo to po čtrnácti dnech a obešli jsme těch 
agentur dvacet, třicet. Po čtrnácti dnech říkali, jo dobrý, tak příští týden máme pro vás 
job. 

 (Jirka) 
 
Nevýhodou agentur je, že člověk, který pro ni pracuje, většinou nemůže snadno přejít 

k firmě, pro kterou práci provádí. Mezi oběma firmami je ustanovený vztah, že agentura 
flexibilně poskytuje pracovníky dané firmě a vyřizuje administrativní záležitosti s tím spojené 
a firma si je najímá. Pokud by firma začala „přetahovat“ zaměstnance agentury a začala by je 
sama zaměstnávat, tak by agentura přišla o část svého výdělku.  V zájmu firmy i agentury je 
mít spolu dobré vztahy. Z toho důvodu není příliš časté, že by člověk pracující pro agenturu 
byl po nějakém čase zaměstnán u firmy, pro kterou práci provádí. To vedlo k tomu, že někteří 
z respondentů pracovali pro agenturu i déle než půl roku, i když věděli, že firma, u které 
pracují, platí agentuře podstatně vyšší částku něž oni pak dostávají jako mzdu. 

Britské pracovní agentury byly často vnímány v podobném duchu, jak je uvedeno 
v následující citaci z rozhovoru. 

R: Agentura ti řekne, že se ozve. Ta agentura ti může zavolat jednou, dvakrát, třikrát 
do týdne. Anglické agentury hodně těží na lidech z východní Evropy, ať jsou to Češi, 
Slováci, Poláci nebo Litevci, Lotyši…  
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(Michal) 
 

Na druhou stranu respondenti oceňovali, že je přes ně možné najít rychle práci, i když ne 
vždy to je tak jednoduché, jak je popsáno v následující citaci. 

R: Tady funguje systém práce. Kdo chce, tak tu práci má. Navštíví agenturu a 
agentura mu vždycky nějakou práci dá. Možná, že pracuješ každej den někde jinde 
atd., ale kdo chce, tak tu práci má, sežene ji. To je něco nádherného, že člověk nemusí 
chodit po konkurzech a být mezi 150 a furt procházet nějakými dalšími konkurzy, když 
jsi trochu schopný, tak tu práci dostaneš 

 (Tereza) 
 

4.5.1.3 Britské personální agentury 
Dalším způsobem hledání práce, který se vyskytoval v rozhovorech, byla registrace u 

britské personální agentury. Na personální agenturu se obracejí firmy, které hledají 
zaměstnance. Úkolem agentury je nalézt pro firmu vhodného kandidáta na požadovanou 
pozici. Pokud se firma rozhodne daného kandidáta zaměstnat, tak s ním uzavře 
zaměstnaneckou smlouvu. Tento typ agentur nezaměstnává své klienty, ale bezplatně jim 
zprostředkovává zaměstnání. V tom se výrazně odlišuje od pracovních agentur.  

Ze souboru respondentů měli zkušenost s těmito agenturami jen ti, kteří pracovali v tzv. 
primárním sektoru trhu práce. Jednalo se o dva respondenty. Jeden pracoval jako programátor 
(Rudolf) a druhý jako manager (Petr). 

V personálních agenturách je možné se nechat registrovat. S klientem je proveden 
podrobný pohovor a jeho životopis je uložen do databáze. Agentury nejen registrují lidi 
hledající zaměstnávání, ale sami podávají inzeráty s nabídkou práce. Klienti agentury mají 
možnost provést elektronickou registraci na internetových stránkách agentury.  

R: Šel jsem na anglický stránky o zaměstnání, zaregistroval jsem se u spousty 
personálních britských agentur. Je celkem málo personálních agentur, které nemají 
moje CV.  

 (Petr) 
 
Jedním ze způsobů, jak se dostat do databáze personální agentury je odpovědět na 

agenturou podaný inzerát nabídky práce. Agentury podávají inzeráty jednak na svých 
internetových stránkách, ale i na personálních serverech nebo v denním tisku. 

R: Tady je to takový, že se vždycky ozývaly agentury, i když to byl inzerát, který 
vypadal, že je jakoby od firmy, ale stejně to bylo od zprostředkovatelské agentury… 

 
R: Na nějaký pohovory jsem začal chodit, tak po nějakých třech nedělích od té doby, 
co jsem přijel. Nejdříve to bylo takové, že jsem odpověděl na inzerát a oni mi zavolali 
a proběhl počáteční pohovor přes telefon s nějakou agenturou. To bylo vyčerpávající. 
Potom, co jsem domluvil, tak jsem vypnul telefon, aby mi nikdo nějakou dobu nevolal. 
Byl jsem překvapený tím pohovorem, protože u nás, když tě nějaká pracovní agentura 
kontaktuje, tak se ptá jakou máš pozici a kvalifikaci atd., trvá to tak 5 minut. Tady to 
byl pohovor, který trval třebas ¾ hodiny, tak to jsem byl z toho vyčerpanej. 
(Rudolf) 

 
Vzhledem k tomu, že oba z respondentů hledali zaměstnání vyžadující vysokou 

kvalifikaci, tak s nimi byl proveden dlouhý až vyčerpávající pohovor. Práce, kterou chtěli 
dělat, vyžadovala vysokoškolské vzdělání a určité schopnosti a zkušenosti. Od toho se 
odvíjela i obtížnost ji nalézt a doba tím strávená. 
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Důvodem toho bylo i to, že nějakou dobu trvá než agentura najde specifickou práci pro 
svého klienta. Prvním krokem k nalezení práce je registrace u agentury a zanesení údajů o 
klientovi do databáze.  

R: Po nějakých 3,4 týdnech jsem si říkal. „Nepřecenil jsem se“. Furt jsem nešel k 
nějakému interwiev, kdy bych cítil, že mám nějakou šanci. Furt to bylo přes telefon a 
nikam jsem nešel, tak jsem si říkal, „ To jsem se asi přecenil“. Jestli bych neměl 
hledat něco obyčejnějšího, kde bych si spíš jen zlepšil angličtinu nebo tak, ale bylo to 
právě tím, že chvilku trvá než se člověk dostane do těch jejich databází.  
(Rudolf)  

 
Najít vysoce kvalifikovanou práci je obtížné. Na primárním pracovním trhu je velká 

konkurence. Z toho důvodu se hledání zaměstnání prodlužuje, vyžaduje vysoké nasazení a je 
časově náročné. 

R: Ze začátku to nebylo jednoduchý, protože v ČR jsem měl nějakejch 8 let praxe, když 
jsem na ty pohovory s personálkama chodil, tak to funguje tak, že ti nejdříve zavolaj, 
dělaj to interwiev po telefonu, protože Británie je celkem velká země a tak, abys tam 
nemusel jezdit, takže tě nejdříve oscanujou. Ta úspěšnost byla taková.. Podle mně ten 
trh práce v Británii je dost plnej, takže když jsem poslal, tak na 20-30. inzerát se mi 
někdo ozval zpátky. Z toho každý 5tý nebo 7mý mě pozval na pohovor do personálky. 
(Petr) 

 
To souvisí i s délkou doby, která uplynula od začátku hledání práce do jejího nalezení. 

Doba k tomu potřebná byla delší než u lidí, kteří byli zaměstnáváni v nepříliš kvalifikovaných 
profesích.  

R: Když jsem měl jistotu, že jsem přijatý, tak to bylo po nějakých 5, 6 týdnech, ale pak 
trvalo ještě 14 dní než jsem skutečně nastoupil. Na to jsem byl celkem připravený. 
(Rudolf) 
 

Je nutno si uvědomit, že po celou dobu hledání práce člověk musí někde platit ubytování 
a má výdaje na běžný život ve Velké Británii, což je velice finančně náročné. Jeden 
respondent to řešil tím způsobem, že ve Velké Británii na dálku stále pracoval pro českou 
společnost, kde byl předtím zaměstnán. 

Další překážkou při hledání vysoce kvalifikované práce je, že pro britské zaměstnavatele 
jsou relevantní hlavně zkušenosti z Velké Británie. To platí i obecně, že zaměstnavatelé 
považují za výhodu, pokud má pracovník alespoň nějakou zkušenost s prací ve Velké Británii. 
Z tohoto pohledu kvalifikace, se kterou člověk přichází, není automaticky akceptovaná a musí 
být jakoby potvrzena.  

R: Stalo se to, že jsem po 3, 4 měsících práci neměl. Nebyl to velký problém, protože 
jsem měl příjem z Česka, ale potom jsem si řekl, že najdu něco a když budu mít na CV 
nějakou britskou zkušenost, tak to bude vypadat jinak. Takže jsem pak získal 
temporary work (práci na dobu určitou)  na měsíc v Birminghamu v malý poradenský 
firmě, která se zaměřovala na logistiku. 

… 
Následně jsem získal práci nákupčího v Clert. To je firma, která vyrábí známé textilní 
zboží, která je kousek od Londýna. Tam jsem nastoupil na pozici nákupčího. 

… 
Já jsem, ale chodil po pohovorech dál a následně jsem získal pozici account managera 
pro střední a východní a severní Evropu. Takže to trvalo takových 8, 9 měsíců, než 
jsem se dostal tam, kde jsem chtěl bejt. Chtělo to nějaký vývoj. Zjistil jsem, že je 
potřeba si to CV (životopis) trochu budovat. Když člověk přijde ze CV (životopis) z 
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Česka, které možná vypadá pěkně v Česku, ale … Já jsem  to trošku přirovnával, 
kdybych byl český zaměstnavatel a přišel za mnou někdo z Rumunska nebo z Pakistánu 
nebo z Gruzie. 

 (Petr) 

4.5.1.4 Job Centre Plus 
Práci ve Velké Británii je možné hledat i v tzv. „Job Centre Plus“, což jsou místní úřady 

práce. V  Job Centru lze pomocí počítačů vyhledávat z databáze pracovní nabídky. Přímo 
z Job Centra je možné bezplatně zavolat potenciálnímu zaměstnavateli. Ovšem to vyžaduje 
dobrou znalost anglického jazyka.  V Job Centru je možno využít i služby konzultanta, který 
člověku poradí, jak zařídit některé věci spojené s prací ve Velké Británii. V Job Centrech jsou 
pořádány i hromadné nábory pracovníků pro různé firmy.  

R: Já jsem si pak našel přes Job Centrum na poloviční úvazek mytí nádobí. 
T: To sis našel sám? 
R: Jo sám, přes to Job Centrum, přes nabídku inzerátů, zavolal jsem si tam, šel jsem 
na pohovor a na pohovoru si mě šéfkuchař vybral. 
(Milan) 

4.5.1.5  Internet 
Dalším způsobem hledání práce je sledování inzerce nabídek práce na serveru 

www.pohyby.co.uk, kde se sdružuje Československá komunita. V oblastech, kde je větší 
koncentrace Čechů a Slováků je možné najít práci i u české - slovenské  firmy ve Velké 
Británii. Další typ inzerátů jsou ty, kdy někdo za sebe hledá pro britského zaměstnavatele 
náhradu, protože odjíždí či chce změnit zaměstnání. Hledání práce touto cestou může 
překonat nedostatečnou znalost anglického jazyka a malé či žádné zkušenosti s prací ve Velké 
Británii.  

T: Jakým způsobem jsi hledal ty práce? 
R: Všechno na internetu. Inzerát na roznos letáků byl na stránce pohyby.co.uk a i ty 
rekonstrukce. Tam bylo, že nějaká firma hledá zkušeného podlaháře. Tak jsem tam ze 
srandy napsal, že podlahy dělat neumím a maximálně jsem dělal plovoucí podlahu doma. 
Pak mi týpek za hodinu volal, jestli můžu být za 3 dny ráno někde na zastávce, že teď má 
demolici bytů, že vyhazujou staré koberce, vytrhávaj parkety a bourá. Přišel jsem tam. 
Jeden den jsem dělal asi 3 hodiny. On každému dal dvacku a že se uvidíme zítra. Tu firmu 
měl napůl Čech s Anglánem. Druhý den jsem došel na letáky říct, že končím a začal jsem 
dělat tam. 
(František) 
 
Na serveru www.pohyby.co.uk lze také podat inzerát, že člověk hledá práci. Také je 

možné  napsat do diskuze nebo se zeptat na chatu, jak člověk má postupovat při shánění 
práce. Dále tam je rubrika „UK informace“, kde se lze dozvědět informace o Velké Británii, 
které mohou být využity i při hledání práce. Například že je vhodné požádat o britský řidičský 
průkaz, což pokud člověk hledá určitý druh prací, je velice podstatná informace. Asi 
nejdůležitější je, že na serveru je seznam prověřených britských pracovních agentur.  

Využití různých internetových portálů bylo všeobecně rozšířeným způsobem hledání 
práce ve Velké Británii. Kromě výše zmíněného serveru, byly využívány specializované 
anglické servery. Nejčastěji byl zmiňován inzertní server www.gumtree.com, kde kromě 
rubriky práce, kde je inzerce nabídek a poptávek práce, jsou i další rubriky jako je ubytování, 
prodej … Další servery, které respondenti uváděli byly www.gotojobs.com, 
www.planingjobs.com a jobside.co.uk, ale serverů, kde je možné najít inzerci zaměstnání je 
celá řada. Z internetových stránek se lze dozvědět o existenci i dalších serverů. 
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“Největší britské servery s nabídkou práce v Londýně, Anglii nebo jinde ve Velké 
Británii:  

www.bestjobsuk.com   
www.britishjobs.net  
www.careercorner.co.uk  
www.job2job.co.uk  
www.jobdirectory.co.uk  
www.jobpilot.co.uk  
www.jobsearch.co.uk  
www.jobserve.com  
www.jobsite.co.uk  
www.londoncareers.net  
www.londonjob.net  
www.monster.co.uk  
www.thebestjobs.co.uk  
www.topjobs.co.uk  
www.totaljobs.com  
www.workthing.co.uk  
www.planettrecruit.com  
www.reed.co.uk  
www.cwjobs.co.uk  
www.prospects.ac.uk  
www.tntclassifieds.co.uk   
jobs.guardian.co.uk“ 
Zdroj: www.Londyn-Anglie.cz [online]. [cit. 2.8. 2007] 

 

4.5.1.6 Oslovování potenciálních zaměstnavatelů  
Další způsobem, kterým je možné hledat práci je obcházet potenciální zaměstnavatele, 

jestli nehledají nějaké zaměstnance.  
„Nejjednodušeji se práce ještě před pár roky dala sehnat tak, že jste chodili z podniku 
do podniku a nechávali jste tam svůj životopis. Stále to můžete zkusit, ale dělá to už 
moc lidí, a tak se připravte na to, že se dost nachodíte, než se na vás usměje štěstí." 

 (Gregor 2006:9) 
 

4.5.1.7 Odchod z trhu práce 
Mým záměrem bylo udělat rozhovory jen s lidmi, kteří působili / působí  na pracovním 

trhu ve Velké Británii, přesto jsem v rozhovorech narazil i na téma au-pair. Důvodem toho 
bylo, že lidé, kteří přijedou do Velké Británie, nedělají jen jedno zaměstnání, ale v průběhu 
času ho mění. Ve dvou případech se stalo, že člověk, se kterým jsem provedl rozhovor, 
nějakou dobu pracoval i jako au-pair. Významem toho, že člověk pracoval jako au-pair bylo, 
že nemusel hledat zaměstnání na pracovním trhu, kde je velká konkurence mezi potenciálními 
zaměstnanci. Jako au-pair bylo možno najít relativně snadno práci a bydlení, což je existenční 
nutnost. Navíc pro práci au-pair není zřejmě vyžadovaná příliš velká znalost anglického 
jazyka, proto tato práce může sloužit jako způsob překonání této bariéry. Pracovat nějakou 
dobu jako au-pair může sloužit i jako prostředek k tomu, aby člověk měl dostatek času se 
zadaptovat v novém prostředí a nemusel hned po příjezdu začít shánět zaměstnání a zařizovat 
věci spojené s životem ve Velké Británie. Po nějaké době, kdy už člověk bude mít dostatek 



75 

zkušeností a zlepší si angličtinu, se může rozhodnout, že si ve Velké Británii najde nějaké 
běžné zaměstnání. 

R: Třebas mladá holka, která sem přijede jako au-pair, tak si myslím, že na start je to 
jednoduchý. Záleží teda na rodině, která je jí přidělená. 
Přijet sem a hledat si práci, bydlení. Myslím si, že to je hodně těžký. Určitě je dobrý 
mít dopředu něco zajištěného. 
(Milan) 

 
Rozhodnutí pracovat jako au-pair mělo konkrétní podobu i v tom, že jedna respondentka, 

když nemohla najít žádnou práci, zejména díky nepříliš dobré znalosti anglického jazyka, 
rozhodla se, že bude pracovat jako au-pair. Na druhou stranu jeden respondent, který se svou 
přítelkyní odjel pracovat jako au-pair, jakmile zjistil, že jeho angličtina je na takové úrovni, že 
je schopen mít běžné zaměstnání, přestal pracovat jako au-pair.  

R: Zjistila jsem, že mně docházej peníze, takže pokud je to tak, že neumím tak anglicky, 
abych se uživila, tak bude nejlepší dělat au-pair. To ti odpadne placení nájmu a 
starost o jídlo. To je garantovaný, jenže jak se tam dostat. Oni chtěj dvě anglický 
reference a mluvit. To ti zase ta komunita pomůže. Takže já jsem na serveru 
pohyby.co.uk našla českou au-pair, která za sebe sháněla náhradu. 
(Jana) 

 
T: Takže tvoje holka byla au-pairka? 
R: Přesně, ona zůstala au-pair, ale mně řekl, že mám lepší angličtinu, než abych byl 
au-pair…On byl majitelem několika obchodů přes elektro… On mně pak zaměstnal. 

 (Kamil) 
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4.6 Československá komunita ve Velké Británii 
 

V rozhovorech se objevily zmínky o komunitě13 Čechů a Slováků ve Velké Británii. 
V této části se zaměřím právě na ní. Na úvod je nutno říci, že ve Velké Británii neexistuje 
oddělená česká a slovenská komunita, ale československá komunita. Existence komunity 
migrantů je ústředním předpokladem teorie migračních sítí a transnacionálního prostoru.  Tato 
teorie si hlavně všímá toho, jakými způsoby migrace probíhá, udržuje se, reprodukuje a 
vyvíjí. Sítě představují pro migranty určitou formu sociálního kapitálu a usnadňují celý proces 
migrace a adaptace v novém prostředí. Druhou rovinou je podnikání spojené s migrací, které 
má podobný význam jako migrační síť. Různé firmy či jedinci mohou využít ke svému 
podnikání vznikající komunitu migrantů. V této části budu prezentovat některé internetové 
portály, časopis, restaurace a hudební akce pořádané pro Čechy a Slováky v Londýně, které 
přispívají ke vzniku československé komunity. Obraz podnikání spojeného s migrací doplním 
o analýzu inzerce na portálu www.pohyby.cz a v časopise Echo. 

Z  hlediska teorie migračních sítí je zajímavé, že 9 mých z 13 respondentů před svým 
odjezdem znalo někoho, kdo také odjel pracovat do Velké Británie. Někteří z respondentů 
přijeli přímo za tímto člověkem. Jiní sice nepřijeli za ním, ale využili jeho rad a případně 
pomoci při adaptaci v novém prostředí. Z toho je patrné, že existuje osobní spojení mezi 
bývalými, současnými a budoucími migranty.  

Dalším prvkem, který propojuje migranty jsou české a slovenské agentury. Agentury 
nabízejí služby spojené s příjezdem do Velké Británie, a tím se přímo podílí na vzniku 
migrační sítě.  Agentury svým klientům poskytují ubytování ve vlastních či pronajatých 
domech. To má za následek, že lidé, kteří spolu bydlí v jednom domě, se rychle seznání a 
v jistých situacích si vzájemně mohou pomoci. Na internetových portálech pro Čechy a 
Slováky lze běžně najít i jiné ubytování než přes agentury, ale zpravidla to je také v domě, 
kde společně bydlí  Češi a Slováci. Agentury a způsob společného bydlení  několika lidí 
v jednom domě nepřímo přispívají k vytvářejí spojení mezi nově příchozími migranty a těmi, 
kteří již nějakou dobu žijí ve Velké Británii. To usnadňuje jejich adaptaci v novém prostředí. 

R: Bylo to všechno, že ty prvotní chvíle, kdy je člověk z něčeho vyplašený a někdo mu 
řekne, co a jak. Czechia14 naslibovala, že člověk se dozví všechny informace. Nakonec se 
člověk dozvěděl nejlepší informace od lidí na baráku, tak to bylo docela příjemný, že se ta 
komunita drží celkem dost při sobě, takže člověk se tímto způsobem celkem snadno dozví 
dobré informace, co si koupit a co ne, jakou tracel card, co kde zařídit. Na tom začátku 
nejvíce pomohli ty lidi, co byli v tom baráku. 
(Rudolf) 
 
Agentury mají pronajaté domy v určitých oblastech Londýna, proto se tam vyskytuje více 

Čechů a Slováků než kdekoliv jinde. Z tohoto pohledu se stala fenoménem čtvrť 
Walthamstow.  

R: Já jsem bydlela na Walhamstow. Agentura se jmenovala Key West a další 
agentura, která tam sídlí byla Czechia. Oni v tomhle okolí, v té oblasti maj starší 
domy, který pronajímají. Takže je tam velká kumulace Čechů a Slováků. 

                                                
13 Jsem si vědom toho, že tento pojem je v sociologii chápan různě a dosti nejednoznačně, nicméně se 
domnívám, že pouzití tohoto slova je zde namístě. Podle Velkého sociologického slovníku je komunitou 
"sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř, mezi členy, jednak 
specifickým postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí" (Keller in Velký sociologický 
slovník 1996: 512). 
 
14 jedna z českých agentur 
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(Jana) 
 

Oblast Walthamstow leží v části Londýna nazývané EastLondon a je relativně daleko do 
centra Londýna, ale  dopravní dostupnost do centra je dobrá. Cesta ze stanice metra 
Walthamstow Central  do stanice Piccadilly Circus, která je v centru města, trvá zhruba 30 
minut. (viz. Transport for London, www.tfl.gov.uk) Walthamstow je čtvrť, kde je velký počet 
imigrantů. Tato čtvrť přímo sousedí s čtvrtí Tottenham, která je známá díky vysoké 
kriminalitě. Některé z agentur ubytovávají své klienty ve čtvrti Walthamstow a v blízkých 
čtvrtích zejména Leyton, Leytonstone, Blackhorse, Stratford.  

Dalším prvkem, který propojuje migranty je internet. Lidé, kteří žijí ve Velké Británii, 
mohou být skrze programy určené pro bezplatnou internetovou komunikaci téměř denně 
v kontaktu s lidmi z jejich rodné země a i navzájem. Z toho důvodu jsou mezi nimi běžně 
užívané programy jako je Skype a ICQ.  

Jak jsem se již zmínil, na internetu lze nalézt i několik portálů pro Československou 
komunitu ve Velké Británii. Nejoblíbenější z nich je portál www.pohyby.co.uk, který funguje 
již od roku 2004. Je na něm registrováno přes 10 tisíc členů. Na portálu je možné se dozvědět 
aktuální a praktické informace spojené s pobytem a životem ve Velké Británii. Lze tam najít 
také odkazy na pracovní agentury, kina, SMS brány, mapové servery …  Na serveru jsou i 
typy na výlety po Velké Británii nebo zajímavá místa v Londýně a jeho okolí, informace 
z kultury a slovník. Na serveru funguje dokonce poradna. 

Návštěvníci serveru si mohou přečíst články, které tam vložili jeho uživatelé.  Například 
tam vycházely „Příběhy Horymíra“, což bylo velice  populární vyprávění o tzv. Horymírovi, 
který se rozhodl odjet pracovat do Velké Británie.  Jednotlivé příběhy otevřelo i přes 3 tisíce 
lidí.  

Těmito způsoby server usnadňuje adaptaci migrantů v novém prostředí, snižuje pocit 
odcizení a vytváří pocit komunity Čechů a Slováků ve Velké Británii. Na druhou stranu 
člověk, který se chce dozvědět, co se děje doma, tam nalezne odkazy na české a slovenské 
deníky. 

Na serveru je možné se kontaktovat s  Čechy a Slováky žijícími ve Velké Británii. 
Prostřednictvím diskusního fóra si lidé mohou vyměňovat své zkušenosti. K osobnímu 
kontaktu slouží chat.  Na serveru je  i oblíbená inzertní rubrika, která je dělena na kategorie 
práce, služby, seznamka a různé. Mezi nejčastěji nabízené služby patří odvoz z a na letiště a 
doprava po Londýně. Dále to je pomoc při stěhování, spolujízda do Čech nebo na Slovensko, 
doprava zásilek, učení anglického jazyka, prodej cigaret, stříhání, instalace, prodej a servis 
počítačů atd. 

Pro Čechy a Slováky je vydáván časopis Echo. Časopis je zdarma a vychází jednou 
měsíčně. První číslo časopisu vyšlo v roce 2005. V současnosti je jeho náklad přes 15 tisíc 
výtisků. Jeho distribuční síť pokrývá hlavně Londýn, ale je možné ho dostat i v jiných 
anglických městech nebo si ho nechat za drobný poplatek posílat poštou. Časopis je 
distribuován také v Irsku, na Slovenku a v České republice. Mezi distributory časopisu patří i 
Eures poradci v České republice a  na Slovensku. 

Každé číslo časopisu má své hlavní téma, ale objevují se v něm i další témata. Nejčastěji 
to jsou věci spojené s životem Čechů a Slováků ve Velké Británii. Dále v každém čísle jsou 
články, které nějakým způsobem přibližují čtenáři Velkou Británii. Mohou to být články o 
historii Velké Británie, aktuálním dění nebo i tipy na výlet. Častým tématem je angličtina. 
Například v časopise vycházel na pokračování seznam frázových slov v angličtině. Časopis se 
zajímá i o kulturní dění ve Velké Británii a o akce, které jsou pořádány pro Čechy a Slováky 
tam. V Echu se objevují i články informující o životě v jiných cizích zemích. Také tam lze 
nalézt reflexe dění v České a Slovenské republice a různé rozhovory. Součástí každého čísla 
je i poradna. 
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Aktuální vydání časopisu je možno si prohlédnout na internetové stránce 
http://www.echomagazin.com, kde je i archiv starších čísel. Na uvedené adrese se kromě 
časopisu nachází další internetový portál pro Čechy a Slováky ve Velké Británii, který má 
obdobnou strukturu jako předešlý.  

4.6.1 Party a kulturní akce 
Češi a Slováci ve Velké Británii se setkávají na různých party a kulturních akcích. 

Většina z nich je pořádána v Londýně. Ovšem i v jiných městech probíhají akce pro Čechy a 
Slováky, ale ne tak často a tak velké.  

Na pořádání hudebních akcí se zaměřila firma Pishter. Největší z akcí pro 
českouslovenskou komunitu v Londýně je CS Party, která je pořádána jednou měsíčně v 
Camden Centre na Euston road. Tento prostor má kapacitu až 800 lidí. V ceně vstupenky je 
guláš, slané pochutiny a horalka. Cena lístků na CS party pořádanou 16. 6. 2007 byla 10 liber 
v předprodeji a 12 liber na místě. Lístky na akce pořádané firmou Pishter a některé další lze 
koupit v předprodeji na stránkách www.pohyby.co.uk , www.ticketweb.co.uk nebo v Go East 
Café, což je bistro pro Čechy a Slováky. 

Firma Pishter pořádá i další hudební akce a snaží se do Velké Británie přivést české a 
slovenské skupiny a interprety. V rámci CS parties nebo samostatný koncert měli například 
Monkey Business, Jarek Nohavica, Chinasky, Miky Žbirka, Elan, Richard Müller, Mig 21, 
Wohnout… Koncerty kromě Camden Centre probíhají často v klubu Cargo ale i v jiných 
londýnských klubech.  Některé z koncertů jsou pořádány i Brigtonu a Manchesteru. 

Dále se tato firma zapojila do organizování šestidenního festivalu „Pulse“, během kterého 
hrály v londýnských klubech a parcích kapely z centrální a východní Evropy. Letos proběhl 
již 3. ročník. 

V Londýně a i jinde ve Velké Británii jsou pořádány i další hudební akce pro 
československou komunitu. Zde uvedu jen některé z londýnských akcí. Slovenským centrem 
je pořádána již tradiční Boat Party, která spojuje diskotéku s projížďkou na lodi po Temži. 
Ve čtvrti Wathamstow probíhá již od roku 2005 jednou měsíčně párty pro Čechy a Slováky. 
Firma Eminent promotion od roku 2005 pořádá různé nepravidelné hudební akce. Další párty 
pro Čechy a Slováky se pravidelně od roku 2005 pořádá v klubu Los Locos v centru Londýna 
(Russell Street, Covern Garden). Tento výčet není zdaleka úplný, protože další kulturní akce 
jsou pořádány Českým a Slovenským kulturním centrem v Londýně, ale i dalšími 
organizacemi a lidmi. Pro představu uvádím přehled vybraných kulturních akcí, který byl 
uveřejněn v červencovém čísle  časopisu Echo.  
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Zdroj: časopis Echo. 2007. čís. 7. 
 
 

 
Zdoj: www.pohyby.co.uk [online]. [cit. 2.8. 2007]. 
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Zdroj: www.pohyby.co.uk [online]. [cit. 2.8. 2007].                                                       

4.6.2 Firmy orientující se migranty 
Portál www. pohyby.co.uk a časopis Echo je financován z reklam. Z toho pohledu je 

zajímavé, co zajišťují pro Čechy a Slováky firmy, které tam inzerují. Nejdříve uvedu firmy, 
které inzerují na portálu www.pohyby.co.uk . Následně náhodně vyberu dvě čísla časopisu 
Echo z roku 2007 a udělám to samé. V příloze uvádím seznam firem s popisem jejich 
činnosti, které inzerovaly tímto způsobem.  

Z inzerce na stránkách www.pohyby a ve dvou číslech časopisu Echo si lze udělat 
představu o šíři služeb, které jsou nabízeny Čechům a Slovákům ve Velké Británii. Největší 
počet firem, které nabízely služby v jedné oblasti, byl 4. Do této skupiny pařily firmy, které 
nabízely služby, jež jsem souhrnně nazval ekonomický servis. Zejména to bylo daňové 
poradenství, vyplnění daňového přiznání, pomoc při vrácení daní, vedení účetnictví, ale i 
právní servis, certifikované překladatelství a tlumočení. Na stránkách www.pohyby.co.uk a 
v časopise Echo inzerovaly také 4 různé české a slovenské agentury, které zajišťují služby 
spojené s příjezdem do Velké Británii. V inzerátech byl kladen důraz na jejich nabídku 
levného ubytování. Rovněž 4 firmy inzerovaly nabídku přepravy balíků mezi Velkou Británii 
a Českou nebo Slovenskou republikou. Další oblastí, kterou pokrývaly inzeráty tří různých 
firem, bylo vzdělání. Na Internetu a v časopise Echo bylo několik inzerátů na hudební akce 
pro Čechy a Slováky. Konkrétně to byl Slovenský bál a hudební akce pořádané firmou 
Pishter. V analyzovaném vzorku dvě různé firmy nabízely mezinárodní hotovostní převody 
peněz, autobusovou dopravu a levné volání do České a Slovenské republiky.  Shodný počet 
inzerátů podaly britské pracovní agentury a restaurační zařízení zaměřené na Čechy a 
Slováky.  Mezi firmami, které inzerovaly na internetových stránkách a v časopise Echo, byla 
firma potraviny.co.uk, která distribuuje do téměř 30 londýnských obchodů české a slovenské 
potraviny, navíc má i internetový ochod. Také to bylo internetové rádio Tatras International, 
zakázkové krejčovství, internetový herní portál, Aqua centrum v Popradě či polské 
zdravotnické centrum v Dublinu. 

Na dalších internetových stránkách pro Čechy a Slováky ve Velké Británii jsou reklamy a 
odkazy na další firmy, které se orientují na trh spojený s migrací. Například firma 
televize.co.uk nabízí instalaci satelitu, což umožní příjem českých a slovanských televizních 
kanálů. Na stránkách www.pohyby.co.uk je inzerce na Slovenskou školu pro děti mezi 5 a 10 
lety, kde každou sobotu probíhá trojhodinová výuka  slovenského jazyka, vlastivědy a 
slovenských tradic. 



81 

(viz.www.pohyby.co.uk – Slovenska skola [online]. [cit. 17. 6. 2007]). Dále to jsou různé 
jazykové školy. 

Samostatnou pozornost si zaslouží restaurace pro Čechy a Slováky v Londýně, protože 
jednak propojují migranty a jednak přispívají ke snížení pocitu odcizení. Zřejmě nejstarší 
z nich je Československá restaurace, která vznikla již v 40. letech minulého století v domě, 
který původně sloužil Čechům a Slovákům bojujícím ve Velké Británii. V tomto domě byl 
československý klub, kde se točilo pivo a vařila česká a slovenská jídla. Po skončení druhé 
světové války se většina z Čechoslováků vrátila zpět domů, ale díky tomu, že 
v Československu se dostala k moci Komunistická strana, tak část z nich odešla znovu do 
Velké Británie a Československá restaurace byla zachována. V restauraci československé 
letce, kteří padli během bojů o Británii, připomíná bronzová tabule s jejich jmény a i některé 
prvky výzdoby. Jinak tato restaurace je věrnou londýnskou kopií typické české nebo 
slovenské hospody. Zajímavé je, že běžný kolemjdoucí by téměř nepoznal, že se jedná o 
restauraci. (viz. Československá restaurace Londýn [online]. [cit. 2. 8. 2007]).  Další 
restaurace pro Čechy a Slováky v Londýně jsou restaurace U Vrány a již zmíněné Go East 
Café. 
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Zdroj: Československá restaurace Londýn [online]. [cit. 2. 8. 2007].   
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4.7 Doporučení migrantů 
 
V rozhovorech jsem se ptal, jestli by respondenti po svých zkušenostech mohli někomu 

doporučit odjet na nějakou dobu pracovat a žít do zahraničí. V textu již uvedl, že existuje síť, 
která propojuje minulé, součastné a i budoucí migranty. Tato síť má několik rovin. Jednou 
z nich je osobní rovina. V rozhovorech respondenti říkali, že se čas od času na ně někdo obrátí 
s dotazy typu, Jaký je to ve Velké Británii?;  Má tam smysl jet?…  Moje otázka měla podobný 
charakter a v odpovědi na ni je shrnuta zkušenost migranta, která pak může být předávána dál. 

Respondenti považovali rozhodnutí odjet na nějakou dobu pracovat a žít do zahraničí za 
dobré. Kromě zlepšení anglického jazyka hlavní přínos viděli v osobní rovině, kdy díky 
pobytu v zahraničí získali zkušenosti a zážitky, které by doma získat nemohli.  

T: Doporučil bys někomu, aby jel na nějakou dobu žít a pracovat do zahraničí? 
R: Stoprocentně, ale fakt určitě jo. Stoprocentně, je to nezapomenutelný, máš to na 
celej život, nikdo ti to nevezme, je to úplně jiný než je to tady. Stojí to fakt za to. 

 (Jirka) 
 
Člověk se ovšem musí nacházet v určité situaci, aby pro něj bylo odjet do zahraničí 

smysluplné rozhodnutí. Těmito situacemi jsem se zabýval v předešlých částech. Jeden 
z respondentů toto připomněl i v tomto kontextu. 

T: Doporučil bys někomu, aby odjel žít a pracovat na nějakou dobu do zahraničí? 
R: Pokud nemá doma, co dělat, tak ať jede, proč ne. Pokud doma má, co dělat, má 
dobrou práci a všechno, tak ho asi ani nenapadne někam jezdit. 
(František) 
 
Respondenti vesměs cítili, že pobyt v zahraničí je jistým způsobem ovlivnil či změnil. 

Nejčastěji bylo konstatováno, že se jim nějakým způsobem rozšířily obzory.  
T: Jaký si myslíš, že bude hlavní přínos toho, že jsi v Anglii? 
R: Angličtina a získání zkušeností. Poznáš novou zem a poznáš, jak se tady žije. 
Poznáš to z pohledu člověka, který tady žije, ne z pohledu turisty. To je rozdíl, protože 
když přijedeš jako turista, tak vidíš vše načančaný, ale nevidíš tu druhou stránku věci. 
Já chci poznat, jak tady lidi žijou. Myslím si, že se mi tím dost rozšiřují obzory. 
(Milan) 

 
Zajímavý popis této situace uvedla jedna respondentka, které to učinila z perspektivy 

místa, kde předtím žila.  
R: Myslím si, že jsem o krok před mými přáteli, bydlím v malém městě, kde všichni znají 
všechny, je to takový trochu skoro vesnický život, pořád dokola to samý. Já jsem z toho 
kola vystoupila ven a už se do toho stereotypu asi nevrátím, nikdy do toho stereotypu 
nezapadnu už jen tím, že jsem odjela do zahraničí, tím budu pro ty lidi jinačí, ale většina z 
nich to vnímá jako plus. Ale nemyslím si, že bych tím, že jsem odjela pryč, přišla o své 
přátele. 
(Tereza) 

 
Jako jeden z přínosů bylo vnímáno i to, že člověk je v cizí zemi odkázán sám na sebe a 

musí se naučit o sebe postarat. Tím se člověk naučí být samostatný a jistým způsobem i 
dospěje a zocelí se.  

R: Doporučila bych to všem. Hodně jsem se tu se tu změnila. Hodně jsem vyrostla, 
protože člověk musí být odpovědný. Hodně tě to zocelí. Někdy si říkám, že mě to vzalo 
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dost z té děcké naivity. Pak ta kultura mě tady změnila. Určitě bych to všem 
doporučila 

 (Pavla) 
 

T: Jaký si myslíš, že bude přínos toho, že jsi byl nějakou dobu v zahraničí? 
R: Až se vrátím domů, já nevím jestli se chci vrátit. Jestli bude nějakej přínos. Asi jo, 
člověk tady dospěje. Bydlíš u rodičů, nemáš důvod se o něco starat. Nemusíš se starat 
o to, co bude k jídlu. Ze dne na den se musíš starat sám o sebe. Máš něco k jídlu, 
nemáš, vyděláš peníze nebo ne, je to tvoje věc. To je vojna, pro nás, co jsme na ní už 
nebyli. Tady je to na tobě, co pokazíš to pokazíš, co ne, to máš. 
(František) 

 
Ovšem doporučení odjet pracovat do zahraničí není bezpodmínečné. Respondenti se 

vyjadřovali, že najít práci ve Velké Británii je čím dál obtížnější a musí být splněny určité 
předpoklady, aby mohl člověk dlouhodobě žít v zahraničí. 

R: Ze své zkušenosti a z toho, co vidím u toho klučiny, tak bych těm lidem, co nemaj 
dobrou angličtinu nebo lidem, kteří sem jdou jako velký mistr světa, tak bych 
nedoporučoval, aby sem chodili. Je to fakt potřeba se tu angličtinu naučit. V případě, 
že nejsi schopen se s nimi domluvit, tak není práce ani ve skladech, doplňování zboží… 
Tyhle věci jsou schopný dělat lidi, kteří se s nimi alespoň domluví. Když se nedomluvíš 
v angličtině se zaměstnavatelem po telefonu, což je nejtěžší, tak máš problém. To je 
moje vnímání. Ze svojí zkušenosti říkám, že pokud nejsi připravený jít na nějakou dobu 
o stupeň nebo dva dolu, tak to hodně zvažuj nebo si to ošéfuj z Česka. 

 (Petr) 
 
Asi tou nejpodstatnější podmínkou je alespoň komunikativní znalost anglického jazyka, 

ale není jedinou. Zajímavé bylo, že mezi dalšími podmínkami bylo zmiňováno štěstí. To 
souvisí s povahou rozhodnutí odjet odněkud, kde to člověk zná, do neznáma. Na to, aby 
člověk uspěl v neznámém prostředí, se obtížně připravuje a těžko to může něco zaručit. Právě 
proto to jistým způsobem souvisí s nutností mít štěstí. Zda člověk potká ty pravé lidi, najde 
práci, najde vhodné ubytování… Mezi dalšími podmínkami bylo uváděno, mít něco 
zajištěného, což lze chápat jako záruku toho, že se člověk v novém prostředí uchytí a jako 
prostředek, jak překonat spoléhání se na abstraktní štěstí.   

T: Doporučil bys někomu, aby jel na nějakou dobu žít a pracovat do zahraničí? 
R: Doporučil, jak se to vezme. Spíš záleží na tom člověku, jestli on to chce. Pokud není 
rozhodnutý a přijde za mnou, že uvažuje o tom jet do Anglie, tak já mu povím své 
zkušenosti a už záleží na něm, jak se rozhodne, jestli do toho chce jí nebo ne.  
Rozhodně to není tak, že by tady někoho čekali se slavobránou. Doopravdy, kdo nemá 
štěstí nebo nemá tady něco domluveného, tak to tady má hodně těžký. 
(Milan) 
 
Jako další prostředek k překonání této situace bylo označováno, mít kontakt na českou 

nebo československou komunitu ve Velké Británii nebo na lidi, kteří mohou alespoň 
v začátku pomoci. 

R: To je přesně to, co se ty lidi na tom portálu ptají (www.pohyby.co.uk), „Mám v létě 
prázdniny, chci vyjet, co myslíte?“ Dneska, když to vidím, tak můžeš mít jazykovou 
znalost nebo ne, ale pokud nebudeš mít štěstí a nebudeš v tu správnou chvíli na 
správným místě nebo nebudeš mít kontakty na českou komunitu nebo ti lidi 
nepomůžou, tak prostě o tu práci nezavadíš, nechytneš se a jedeš domů. Prostě 
nechytneš práci, dojdou ti peníze a jedeš domů. 
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(Jana) 
 
V rozhovorech jsem se ptal na hypotetickou situaci, kdyby respondenta požádal někdo o 

pomoc, že by chtěl odjet do Velké Británii, co by pro něj mohl udělat. Samotnou otázkou je, 
co bylo vnímáno jako pomoc. Obecně lze říci, že respondenti považovali za největší pomoc 
sdělení důležitých informací, co a jak zařídit, na co se připravit. Většinou oni sami po příjezdu 
pociťovali nedostatek těchto informací.  Za podstatné také považovali pomoc při zařizování 
různých potřebných dokumentů. Jako další formu pomoci respondenti uváděli sdělení 
možného způsobu nalezení práce. Dále to bylo předání kontaktů na ostatní lidi s tím, že nově 
příchozí člověk může využít zase jejich kontaktů a zkušeností. Jako bezproblémové se jevilo 
zajištění ubytování pro nově příchozího člověka. Naopak sehnání zaměstnání pro něj bylo 
vnímáno jako největší problém. 

T: Myslíš si, že kdyby tě požádal nějaký kamarád, že by chtěl jet do Anglii, tak bys mu 
mohl nějak pomoct? 
R: Určitě, mám jednu kamarádku mojí přítelkyně, která by chtěla přijet, ale já říkám 
všem kamarádům, že Londýn je sice hezké město, vyděláš si tu nějaké peníze, ale není 
to jednosečné. Je to dvousečné, něco investuješ a ono se ti to vrátí. S tím, já říkám 
všem kamarádům, pokud chcete přijet, pokud si chcete vydělat není to jednoduché. 
Vždycky se snažím nastínit tu nejhorší stránku, aby počítali jakoby s nejhorším. S tím, 
že pokud tu chce být a nemá dobrou angličtinu, tak je to problém. Oni chtěj přijet a 
maj tu vizi peněz, ale neuvědomují si, že potřebují komunikovat, spoustu věcí si vyřídit, 
zařídit, aby mohli nějak existovat, takže se je snažím seznámit s tou nejhorší stránkou, 
co je tady čeká. Říkám jim, že jim můžu nějak pomoct do začátku, můžu tě nasměrovat, 
můžu ti pomoct s dokumentama, zajistit ubytování, ale práci si už musíš najít sám. 
Tohle je to nejtěžší. To je fakt. 
(Michal) 

 
Jeden z respondentů popsal zkušenost s tím, že za ním přijel kamarád následovně.  

R: Co bych mu mohl pomoct? Bydlení. Kámoš přijel na měsíc, tak jsme mu domluvili 
bydlení vedle v baráku . Práci, tak šel se mnou do agentury, ve které já dělám. Tam se 
zaregistroval a taky začal dělat kitchen-portera. Začal pracovat pravidelně, 5,6 dnů, 
takže se dařilo. Druhý kámoš mu půjčil peníze, protože přijel úplně bez ničeho. 
(František) 
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5 Závěr 
V diplomové práci jsem se zabýval pracovní migrací Čechů do Velké Británie po 

rozšíření Evropské unie v roce 2004. Postupoval jsem od obecného popisu migračních teorií,  
prezentace a analýzy výsledků výzkumů a statistik týkajících se tohoto tématu k formulaci 
otázek pro mnou provedený kvalitativní výzkum. Zdrojem informací pro mě byla odborná 
literatura, výzkumné zprávy, statistika, rozhovory s respondenty, časopis Echo a internetové 
stránky určené pro Čechy a Slováky ve Velké Británii.  

Z výzkumu migračního potenciálu České republiky, který byl proveden Výzkumným 
ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV) v roce 2000, 2003 a 2005, je zejména možné se 
dozvědět informace o intenzitě potenciální migrace Čechů do zahraničí, struktuře 
potenciálních migrantů, cílových zemích potenciálních migrantů a bariérách migrace. Dalším 
podstatným zdrojem informací o procesu migrace Čechů do Velké Británie byla britská 
statistika založená hlavně na evidenci žádostí o zařazení do Worker Registration Scheme15. 

Hlavní zjištění z výzkumu migračního potenciálu České republiky bylo, že sice v roce 
2005 vyjádřilo pozitivní postoj k migraci méně respondentů (15,4%), než tomu bylo před 
vstupem ČR do EU, ale zvýšila se reálnost realizace tohoto záměru. S tím souvisí i to, že 
potencionální migranti svůj předpokládaný odchod do zahraničí čím dál tím více plánovali 
v době do jednoho roku. V souvislosti s celkovým společensko-politickým děním, vstupem 
ČR do EU a s tím spojenými událostmi, docházelo k dílčím změnám v preferenci cílových 
zemí potenciálních migrantů. Ve výzkumu migračního potenciálu provedeném v  roce 2005 
bylo Německo vystřídáno na první místě atraktivnosti Velkou Británií a Irskem, kam chtěla 
odejít čtvrtina potenciálních migrantů. Největší bariéru migrace představovala vazba 
k domovu, která byla reprezentována zejména výroky „Mám zde rodinu, přátele, známé“ a 
„Tady jsem doma, tady to znám“. Mezi další bariéry migrace patřila nedostatečná znalost 
jazyka, čímž odůvodňovalo 36% respondentů svůj nezájem o práci v zahraničí. 

Z britské statistiky se lze dozvědět, kolik lidí ze zemí A816 legálně pracovalo ve Velké 
Británii během sledovaného období. Mezi květnem 2004 a březnem 2007 bylo celkem 
registrováno 630 tisíc žadatelů a bylo vydáno 605 tisíc Worker Registration certificate 
(potvrzení o registraci do WRS) a karet. Mezi migranty dominují mladí lidé, ve věku mezi 18 
- 34 lety bylo 83% z registrovaných pracovníků.  

Z porovnání mezi jednotlivými roky je patrná tendence zvyšování počtu lidí 
přicházejících pracovat do Velké Británie. Největší část pracovníků ze zemí A8 pochází 
z Polska. Jejich podíl je 65% z celkového počtu žadatelů o zařazení do WRS. Z toho důvodu 
je úroveň migrace ze zemí A8 a její tendence do značné míry ovlivněna migrací Poláků. Češi 
s 29 tisíci žadateli o zařazení do WRS byli na 5. místě mezi zeměmi A8. Z analýzy dat je 
patrné, že intenzita migrace Čechů do Velké Británie má klesající tendenci.  

Ve statistice WRS jsou evidovány i charakteristiky, které souvisí s kvalitou zaměstnání. 
Převážná většina (77%) z migrantů ze zemí A8 vydělávala před zdaněním 4,5 – 5,99 libry za 
hodinu. Srovnání nabízí údaje z Annual Survey of Hours and Earnings, ze kterých je zřejmé, 

                                                
15 Pro občany zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 (Accession 8 – A8) je povinné se registrovat do Worker 
Registration Scheme během prvního měsíce práce ve Velké Británii. Občané Malty a Kypru se nemusejí 
registrovat do WRS. 
16 A8 (accession eight) označuje osm států, které společně přistoupily k EU v roce 2004, pro které staré členské 

země EU uplatnily omezení volného pohyby pracovníků. 

 



88 

že za vyšší hodinovou mzdu pracuje ve Velké Británii přes 80% lidí, kteří jsou zaměstnáni na 
plný pracovní úvazek. Ukazatelem kvality zaměstnání a náročnosti práce je i typ 
zaměstnanecké smlouvy. Situace je taková, že 50% z pracovníků, kteří byli registrováni mezi 
květnem 2004 a březnem 2007,  bylo zaměstnáno na pracovní úvazek na dobu určitou a 47% 
na dobu neurčitou.  Mezi 20 nejčastěji uváděnými povoláními migrantů jsou z velké části ty, 
ke kterým není potřeba specifická kvalifikace. Navíc ve většině případů pro jejich výkon není 
zapotřebí ani vysoká znalost anglického jazyka. Z těchto důvodů lze říci, že většina 
z migrantů ze zemí A8 je zaměstnávána na tzv. sekundárním pracovním trhu. 

 

V kvalitativní části jsem se snažil zodpovědět otázky, na které nebylo možno nalézt odpověď 
z kvantitativních výzkumů a statistik. Těmito otázkami byly: 

Jaké situace vyvolaly rozhodnutí odjet do zahraničí? 

Jaké způsoby odjezdu lze zvolit? 

Jakými způsoby lze hledat práci ve Velké Británii? 

Lze nalézt českou komunitu ve Velké Británii? 

Jak hodnotí pobyt ve Velké Británii samotní migranti? 

 

V rozhovorech respondenti mluvili o skutečnostech, které daly smysl rozhodnutí žít a  
pracovat v zahraničí. Jako podmínku tohoto rozhodnutí lze chápat jednu z charakteristik mnou 
oslovených lidí a to, že neměli vazby či se z nich vyvázali,  které by jim bránily odjet do 
zahraničí. Ovšem je třeba si uvědomit, že existují i vazby a závazky, které mohou vést 
k rozhodnutí odjet do zahraničí.  

Situace, které vyvolaly rozhodnutí odjet do Velké Británie, jsem rozdělil na situace 
v České republice a na situace, které měly v sobě již zakomponované spojení s Velkou 
Británií. Do první skupiny byly zařazeny situace v pracovním životě,  pociťovaná nutnost 
zdokonalit se v  anglickém jazyku, které spolu částečně souvisely, a i několikrát objevené se 
tvrzení „V Čechách jsem se nudil“. Pocit „nudy“ souvisel s obecným pocitem, že v České 
republice to respondent zná, a tím se mu toto prostředí zdá až nudné. Tento člověk také 
pociťoval nedostatek nových impulzů a do jisté míry stereotypnost svého života. Odjezd do 
zahraničí byl chápán jako odjezd za poznáním a i „dobrodružstvím“.  

Samostatným tématem byl ekonomický motiv migrace do Velké Británie. Pro některé 
respondenty to byl  motiv, ale pouze jen jeden z mnoha. Otázkou zůstává za jakých podmínek 
je možné tento  motiv naplnit. Občané z A8 států, kteří odjeli  pracovat do Velké Británie, 
pracují zpravidla za mzdu nižší než 6 liber za hodinu, což, vzhledem k vysokým životním 
nákladům, není vysoký výdělek. Výše případných úspor, tudíž převážně souvisí s prací na 
vyšší úvazek nebo s omezením spotřeby. 

Dále jsem se zabýval otázkou, jakým způsobem probíhal odjezd do Velké Británie. Z 
rozhovorů vyplynulo, že rozhodnutí odjet do Velké Británie je relativně rychle realizovatelné 
a nevyžaduje dlouhodobé přípravy, ovšem to neznamená, že by bylo náhlé.   

V rozhovorech jsem identifikoval možné způsoby odjezdu. Tato otázka je relevantní z 
hlediska teorie migračních sítí a transnacionálního prostoru a i institucionální teorie migrace. 
Prvním ze způsobů odjezdu bylo využití některé ze specializovaných agentur, které zajišťují 
svým klientům služby spojené s příjezdem a pobytem ve Velké Británii. Agentury lze rozdělit 
dle kritéria, zdali svým klientům zajišťují podepsání pracovní smlouvy s britským 
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zaměstnavatelem již před odjezdem z ČR, nebo jen nabízejí zprostředkování práce po příjezdu 
do Velké Británie. Existence agentur je všeobecně známá mezi migranty. 

Druhým způsobem odjezdu bylo odjet za někým, koho respondent znal již z České 
republiky. Je zajímavé, že z celkového počtu 13 respondentů 9 znalo někoho, kdo dlouhodobě 
žil/žije, pracoval/pracuje ve Velké Británii. Z tohoto počtu 6 respondentů odjelo za někým, 
koho znali. 

Posledním způsobem odjezdu bylo odjet sám bez  agentury a aniž by měl migrant někoho 
známého ve Velké Británii, ale tento způsob byl ojedinělý.  

Migrační sítě poskytují informace. V rozhovorech respondenti mluvili o třech zdrojích 
informací. Prvním byly informace, které poskytují agentury. Druhým byly informace od lidí, 
které respondent znal před svým odjezdem do Velké Británie. Třetím důležitým zdrojem 
informací byl internet, kde je možné najít i internetové portály, které jsou určené pro Čechy a 
Slováky ve Velké Británii. 

Residenční základnu pro nově příchozí migranty poskytují agentury, ale pomocí inzerce 
na portálech pro Čechy a Slováky je možné si najít ubytování sám nebo odjet za někým, u 
koho se lze ubytovat alespoň na nějaký čas. 

Z hlediska teorie migračních sítí a transnacionálního prostoru je možno konstatovat, že 
existuje síť, která propojuje minulé, současné a budoucí migranty jak pomocí osobních 
známostí, tak pomocí internetových portálů. Existence institucionalizovaných subjektů 
v podobě agentur se váže jak k předpokladům této teorie, tak i institucionální teorie.  

Jednou z otázek bylo, jakými způsoby lze hledat práci ve Velké Británii. Zkušenosti 
respondentů se výrazně odlišovaly podle toho, zdali znali někoho ve Velké Británii, kdo jim 
mohl při hledání práce pomoci či poradit, jejich angličtina byla alespoň na komunikativní 
úrovni a měli informace o tom, jakým způsobem hledat práci ve Velké Británii. 

  V rozhovorech byly zjištěny způsoby hledání práce prostřednictvím: někoho známého, 
britské pracovní agentury, britské personální agentury, Job Centre Plus, internetových stránek 
pro Čechy a Slováky, pracovních internetových portálů a přímého oslovování potencionálních 
zaměstnavatelů. Zajímavou strategií bylo alespoň nějakou dobu pracovat jako au-pair a 
nehledat práci na klasickém trhu práce.  

V rozhovorech se objevily zmínky o komunitě Čechů a Slováků ve Velké Británii. Tuto 
komunitu vytváří možnost společného bydlení Čechů a Slováků v pronajatých domech. Dále 
je propojují internetové portály. Dokonce jednou měsíčně vychází časopis Echo, který je 
určen Čechům a Slovákům ve Velké Británii. Pravidelně jsou pořádány různé party, koncerty 
a kulturní akce. Ve Velké Británii a zejména v Londýně existují i restaurace orientující se na 
československou komunitu.  

Z analýzy inzerce v časopise Echo a na internetovém portálu www.pohyby.co.uk je patrná 
existence firem, které se orientují na československou komunitu. Z inzerce je možné 
identifikovat i potřeby migrantů. 

Jak jsem již napsal, existuje síť, která propojuje minulé, současné a i budoucí migranty. 
Tato síť má několik rovin. Jednou z nich je osobní rovina. Otázkou je, jak hodnotí sami 
respondenti své rozhodnutí odjet pracovat do Velké Británie a jak se o něm vyjadřují. 
Respondenti považovali rozhodnutí odjet na nějakou dobu pracovat a žít do zahraničí za 
dobré. Kromě zlepšení anglického jazyka hlavní přínos viděli v osobní rovině, kdy díky 
pobytu v zahraničí získali zkušenosti a zážitky, které by doma získat nemohli. Vesměs cítili, 
že je pobyt v zahraničí jistým způsobem ovlivnil či změnil. Nejčastěji bylo uváděno, že se jim 
nějakým způsobem rozšířily obzory.  
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Mezi dalšími přínosy bylo zmiňováno i to, že člověk je v cizí zemi odkázán sám na sebe a 
musí se naučit o sebe postarat. Tím se naučí samostatnosti a jistým způsobem i dospěje a 
zocelí se.  

Ovšem doporučení odjet pracovat do zahraničí není bezpodmínečné. Respondenti se 
vyjadřovali, že najít práci ve Velké Británii je čím dál obtížnější a musí být splněny určité 
předpoklady, aby mohl člověk dlouhodobě žít v zahraničí. 

Asi tou nejpodstatnější podmínkou je alespoň komunikativní znalost anglického jazyka, 
ale není jedinou. Dále je to mít „štěstí“ nebo mít zajištěné určité zázemí nebo alespoň kontakt 
na československou komunitu.  

V rozhovorech jsem se respondentů ptal, jak by oni mohli pomoci svému kamarádovi, 
který by přijel do Velké Británie. Obecně lze říci, že považovali za největší pomoc sdělení 
důležitých informací, co a jak zařídit, na co se připravit. Jako podstatné vnímali pomoci při 
zařizování různých potřebných dokumentů. Jako další formu pomoci uváděli sdělení možných 
způsobů nalezení práce. Dále to bylo předání kontaktů na ostatní lidi s tím, že nově příchozí 
člověk může využít zase jejich kontaktů a zkušeností. Jako bezproblémové se jevilo zajištění 
ubytování pro nově příchozího člověka. Naopak sehnání zaměstnání pro něj bylo vnímáno 
jako největší problém. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam inzerce na www.pohyby.co.uk a časopise 
Echo 

Na portálku www. pohyby.co.uk. byla 25.6. 2007 reklama na: 
• firmu Western Union, která je celosvětovou firmou orientující se na mezinárodní 

hotovostní převody peněz.  
• firmy SkLink a Mvparcel Service, které zajišťují přepravu balíků z Velké 

Británie do České a Slovenské republiky přímo na adresu příjemce. 
• potraviny.co.uk, která prodává typické české a slovenské potraviny. Na 

stránkách jejich online shopu je možné si například objednat Utopence, 
Tatranky, Májku, bramborové knedlíky v prášku či hrubou mouku na houskové 
knedlíky. Firma má nakontaktováno 29 londýnských obchodů a 3 obchody mimo 
Londýn, kde je mimo jiné možno koupit některé české a slovenské potraviny.  

• Go East Café, což je bistro orientované na Čechy a Slováky. Zároveň v jejich 
provozovně je možné koupit čerstvou uzeninu a sýry, potraviny z Čech a 
Slovenska , český a slovensky tisk, autobusové jízdenky do ČR a SR, zasílat 
balík do ČR nebo SR, použít zdarma internet. 

• firmu JLS UNI, která je jednou ze slovenských agentur orientující se na 
poskytování služeb spojených s příjezdem do Velké Británie. Na portálu 
v inzerátu nabízí ubytování, ale poskytuje i další služby.  

• službu Pohyby Call. Jedná se o způsob levného volání do Čech a na Slovensko. 
Klient si koupí kartu, na které je nabít určitý kredit a napsáno číslo, které je 
nutno vytočit pro volání do zahraničí za sníženou cenu. 

• firmu ProxyAcc, která zajišťuje ekonomický servis, právní poradenství a servis,  
certifikované překladatelství dokumentů a certifikátů, tlumočnictví,  
daňové přiznání a výpočet daně z příjmu… 

Dále jsou na serveru uveřejněny reklamy jeho partnerů: 
• firmy Pilsher, která se zaměřuje na produkci. Hlavní náplní její činnosti je 

organizace CS parties a různých koncertů.  
• časopis Echo 
 

Jako druhý zdroj jsem zvolil časopis Echo a vybral číslo z července 2007, kde inzeruje: 
• firma Czechia, která je jednou z agentur poskytujících Čechům a Slovákům 

služby spojené s příjezdem do Velké Británie. 
• firma Potraviny.co.uk 
• britská firma European Money Transfer, která se orientuje na mezinárodní 

hotovostní převody peněz.  
• britská firma Skillstrain, která nabízí dálkové studium různých oborů. 
• Firma Parcel Direct které zajišťují přepravu balíků z Velké Británie do České a 

Slovenské republiky přímo na adresu příjemce 
• britská pracovní agentura Jark, která nabízí zaměstnání v určitých oborech. Pro 

práci šičky a pracovníka na jatkách dokonce nevyžaduje znalost anglického 
jazyka ani na komunikativní úrovni. 

• britská firma 1stContact, která poskytuje pomoc při vrácení přeplatku daně 
z příjmu 

• firma Sklink které zajišťují přepravu balíků z Velké Británie do České a 
Slovenské republiky přímo na adresu příjemce. 
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• britská firma AuraCall, která nabízí levné volání do České a Slovenské republiky 
• firma MVParcel Service, která zajišťuje dopravu zásilek mezi Velkou Británii a 

Českou nebo Slovenskou republikou 
• rádio Tatras International. Jedná se o internetové rádio vysílající z Velké Británie 

pro Čechy a Slováky v zahraničí. 
• firma Lolaconsultaci, která nabízí vyhotovení daňového přiznání a vedení 

účetnictví 
• firma Student Agency, která zajišťuje autobusovou dopravu mezi Londýnem a 

Českou nebo slovenskou republikou 
• firma Medicus, která provozuje polské zdravotnické centrum v Dublinu 
• britská firma Acca, která nabízí daňové poradenství a vedení účetnictví 
• bar LosLocos, kde je jednou za čtrnáct dní pořádána párty pro Čechy a Slováky. 
• agentura BohemiaWorld, která je jednou z českých agentur, které nabízejí služby 

spojené s příjezdem do Velké Británie, ale na stránkách časopisu nabízí jen 
ubytování. 

• škola Lite Colledge, který nabízí hlavně kurzy angličtiny. 
• britská pracovní agentura Workforce 
• firma SAD Prešov, která provozuje autobusovou dopravu mezi Londýnem a 

Slovenskou republikou. 
• firma Praxy ACC, která zajišťuje ekonomický servis, právní poradenství a 

servis,  
certifikované překladatelství dokumentů a certifikátů, tlumočnictví,  
daňové přiznání a výpočet daně z příjmu… 

• bistro Go East Café 
• Aguapark v Popradě 

 
Jako druhé číslo časopisu Echo jsem vybral lednové vydání z roku 2007. V následujícím 
výčtu neuvádím ty inzeráty, které byly jak v červencovém, tak i lednovém čísle časopisu. 
V tomto čísle byla reklama na: 

• agenturu Centrimmo Ltd., která nabízí služby spojené s příjezdem do Velké 
Británie. V inzerátu v časopise, ale nabízí jen ubytování v Londýně a 
Birminghamu 

• CS party, v rámci které proběhl koncert Horkýže Slíže.  
• druhou CS party v Camden Centre na Euston Road 
• PartyPoker. com, což je internetový portál zaměřený na hraní pokeru po 

internetu.  
• Czech Bar v Manchesteru 
• Slovenský bál, který byl pořádán  ve spolupráci s velvyslanectvím Slovenské 

republiky 
• firmu VMC logistic, která se zabývá přepravou zásilek mezi Velkou Británii a 

Českou nebo Slovenskou republikou 
• britskou firma TBG Learning, která vede bezplatné kurzy, které by měly lidem 

pomoci získat zaměstnání ve Velké Británii. 
• firmu Pronuptia, která šije na míru dámské a pánské svatební šaty. 
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