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Anotace 

Diplomová práce „Jazyková integrace cizinců“ pojednává o znevýhodnění, které pro cizince 

neznalost většinového jazyka představuje. Jazyková nekompetence udržuje imigranty 

v sociálně marginalizovaném prostředí a často přispívá k jejich sociálnímu vyloučení. 

Jazykové bariéry mají negativní dopady pro cizince ne jen v sociální ale i v ekonomické sféře. 

Bez znalosti jazyka imigrant není schopný uplatnit svou kvalifikaci na českém trhu práce a 

většinou je nucený vykonávat málo kvalifikovanou nebo nekvalifikovanou práci. Zvládnutí 

jazyka majoritní společnosti považují za základní prvek integrace do hostitelské země. Bez 

znalosti jazyka se člověk nemůže stát součástí společnosti. Neznalost většinového jazyka ho 

omezuje a nedovoluje mu žít plnohodnotný život. Tento na první pohled individuální 

handicap se může časem změnit v celospolečenský problém. Proto je nutné o dané 

problematice diskutovat a najít vhodná opatření, která by motivovala imigranty k zvládnutí 

většinového jazyka  a přispěla by k jejich integraci do majoritní společnosti.  

 

Annotation 

Diploma thesis „ The Language integration of foreigners“ deals with the disadvantage faced 

by foreigners who do not speak the language of the majority. Language incompetence keeps 

immigrants in socially marginalized surroundings and often helps to create their social 

segregation.  Language barriers have negative impacts for foreigners not only in social but 

also in economic fields.  Without language knowledge immigrants are not able to use their 

qualifications in the Czech work market and usually are forced to carry out jobs with little or 

no qualifications. 

I consider managing the language of the majority to be the most essential   element of 

integration in their host country. Without language knowledge no person can become a part of 

the society. Poor knowledge of the langue of the majority ties them and does not let them to 

live a decent life. This may seem as an individual handicap however it could become a 

problem of the whole society. That is why it is important to discuss this issue and find right 
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solutions, which would motivate immigrants to learn the language of the majority and help 

them to integrate in to society.  
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1. Vymezení problému 

 

Ve své diplomové práci bych se chtěla věnovat problematice zvládnutí většinového jazyka 

jako jedné z podmínek integrace do majoritní společnosti. Vycházím z předpokladu, že 

jazyková vybavenost zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce a využití kvalifikačního 

potenciálu cizinců. Zvládnutí jazyka s sebou nese i možnost sociálních kontaktů s majoritní 

společností a vytvoření přátelských vztahů, což vede k odbourávaní předsudků na obou 

stranách. 

 

Ve své diplomové práci se chci zaměřit na dvě skupiny imigrantů a to na „děti“ a „dospělé“. 

Budu vycházet z předpokladu, že mají různý přístup ke vzdělávaní v majoritním jazyce, 

k sociálním vazbám s občany hostitelské země, k vnímání trvalosti pobytu v České republice 

atd. A budu se snažit zjistit, jakým způsobem se všechno toto odráží v jejich jazykové 

kompetenci. 

 

V rámci své praxe budu spolupracovat s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí na 

projektu „Rodiny přistěhovalců“. Mým úkolem by bylo sehnat bulharské rodiny, udělat se 

všemi členy domácnosti polo-strukturované rozhovory, dále překlad a přepis daných 

rozhovorů. Očekávám, že výpovědi, které získám budou sloužit k dokreslení konkrétních 

tvrzení a že přispějí k lepšímu pochopení dané problematiky. 
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2. Cíle 

 

Hlavním cílem diplomové práce by bylo analyzovat problematiku zvládnutí většinového 

jazyka jako podmínku pro integraci do majoritní společnosti. Dále analyzovat, jakým 

způsobem jazyková vybavenost ovlivňuje další typy integrace do majoritní společnosti. 

 

3. Metodologie 

 

Pro svou diplomovou práci budu upřednostňovat kvalitativní přístup. 

• hloubkové polo-strukturované rozhovory 

• pozorování 

• analýza a studium dokumentů 
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                                                                            „Hranice mé řeči jsou hranicemi mého světa“     

                                                                                                                  Ludwig Wittgenstein             

1. První část 

1.1 Úvod 
 
Pád bývalého režimu spustil obrovskou vlnu migrace. Otevření hranic dovolilo milionům 

občanů postkomunistických států opustit svoje rodné země. Lidé se rozhodli hledat „na 

západě“ lepší životní podmínky pro sebe i pro své potomky.   

 

Poloha České republiky způsobila to, že se na začátku 90. let  stala tranzitní zemí spojující 

východ se západem.  Ne jenom ekonomický růst zdejšího trhu a nepoměrně lepší sociální 

podmínky přispěly k tomu, že se postupně změnila v cílový bod imigrantů z východu.  

 
V zemích, které mají s problematikou imigrace cizinců dlouhodobější zkušenosti se ukazuje, 

že nevhodně zvolené integrační politiky, mohou  vést k rostoucí etnické segregaci a následně i  

vytvářet vnitro-společenské napětí. Otázka imigrace cizinců a jejich následné integrace do 

majoritní společnosti se stává v posledních letech předmětem diskuze i na české politické i 

společenské scéně. Česká republika je stále ve fázi vytváření komplexní integrační politiky. 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku jazykové integrace. Vychází 

z předpokladu, že odstranění jazykových bariér u cizinců je jedna z klíčových podmínek pro 

jejich úspěšnou integraci do majoritní společnosti.  

 

Hlavním spojovacím nástrojem mezi lidmi je komunikace. Prostřednictvím komunikace se 

člověk stává společenským tvorem. Její pomocí se udržují mezilidské vztahy. A i když ji 

rozdělujeme na verbální a nonverbální a obě dvě přispívají k lidskému porozumění, díky 

mluvené řeči se cítíme plnohodnotnými členy té dané společnosti. Jazyk je to, co nás spojuje a 

zároveň rozděluje. Jazyk prozradí všem, zda k nim patříme, rozhoduje o příslušnosti ke 

skupině a o pocitech identity. Se zlepšením jazykových dovedností se zvyšuje možnost 

uplatnění na trhu práce a s tím spojené ne jenom zvýšení finančních prostředků, ale stejně tak 

i pocit seberealizace. Jazyková kompetence ulehčuje integraci cizinců a zamezuje jejich 

sociální exkluzi. Zvládnutí jazyka sebou nese možnost sociálních kontaktů s majoritní 
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společností a vytvoření přátelství, které je velmi důležité při odbourávaní předsudků na obou 

stranách. 

 

V první část diplomové práce jsou uvedeny cíle, kterých má být dosaženo a metody užité 

v této práci. 

 

Druhá část se zaměřuje na vybrané teoretické přístupy k otázce migrace a integrace cizinců 

do hostitelské země.  

 

Třetí část diplomové práce se zabývá výzkumem, který byl proveden v rámci mé spolupráce 

s VÚPSV. Jedná se o krátký výstup z rozhovorů, které byly provedené v rámci výzkumu. Jsou 

zde popsané jednotlivé problematiky, se kterými se dvě zkoumané skupiny imigrantů - 

Bulhaři a Vietnamci- setkávají v každodenním živote. Tato část se dále věnuje přehledu 

minulých a součastných vztahů České republiky se zeměmi původu těchto přistěhovalců. 

 

Čtvrtá část se zaměřuje na problematiku jazykové vybavenosti jako jedné ze základních 

podmínek ekonomické a společenské integrace do majoritní společnosti. Věnuje se analýze 

navrhované legislativy, týkající se problematiky zvládnutí jazyka. Dále faktorům, 

ovlivňujícím zvládnutí druhého jazyka, problematice mateřského jazyka a dvojjazyčnosti. 

 

Pátá část poskytuje konkrétní návrh řešení, který se pokouší alespoň částečně odstranit 

problematické oblasti, na které upozorňují respondenti z řad cizinců. 

 

 

1.2 Cíle, otázky a metody 

 

1.2.1 Cíle diplomové práce 

• Na základě provedené analýzy zjistit, jak důležitou podmínkou je zvládnutí 

většinového jazyka pro integraci do majoritní společnosti. Navrhnout opatření ke 

zlepšení současného stavu. 
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Dílčí cíle: 
 

• Analyzovat současný stav vzdělávání cizinců na základních, středních a vysokých 

školách. 

• Analyzovat stav cizinců na českém pracovním trhu se zaměřením na oblast 

klientských systémů a exkluzi cizinců v důsledku neznalosti většinového jazyka. 

• Analyzovat návrh zákona týkajícího se problematiky zvládnutí jazyka jako podmínky 

k získání trvalého pobytu. 

• Aplikovat výsledky terénního šetření, které bylo provedeno ve spolupráci s VÚPSV 

. 

 

1.2.2 Otázky diplomové práce 

 

• Proč je zvládnutí většinového jazyka považované za základní podmínku integrace do 

majoritní společnosti? 

• Jakými nástroji lze motivovat imigranty  k odstranění jazykových bariér? 

• Jaké jsou překážky zvládnutí většinového jazyka? 

• Jakým způsobem se jednotlivé typy integrace navzájem ovlivňují? 

• Které faktory ovlivňují zvládnutí druhého jazyka? 

• Nakolik je řečové chování podmíněno věkem, vnímáním dočasností či trvalostí pobytu 

a jazykovou příbuzností mateřského jazyka cizinců k češtině? 

 

1.2.3 Metodologie 

 

Pro svou diplomovou práci jsem upřednostňovala kvalitativní přístup, jelikož jsem 

potřebovala získat hloubkový popis jednotlivých případů. „Síla kvalitativních dat spočívá 

v tom, že jsou přirozeně uspořádané a popisují každodenní život. Vyznačují se lokální 

zakotveností a nejsou vytrhovaná z kontextu dění. Popisují podrobnosti případu, vesměs za 

delší časový interval.“ (Hendl 2005: 161). Slabinou kvalitativního výzkumu je, že získaná 

data nejsou reprezentativní pro cílovou skupinu a výsledky nejsou zobecnitelné na základní 

soubor. 
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• hloubkové polostrukturované rozhovory 

 

Kvalitativní otázky (tzv.otevřené) se používají v případech, kdy jsou zjišťovány individuální, 

osobní reflexe problémů imigrantů, které se dotýkají jejich individuální adaptace v  

hostitelské zemi. (Drbohlav 2004: 18) Rozhovory mi pomohly lépe porozumět dané 

problematice, potvrdily mi některé domněnky a některé vyvrátily. Získala jsme hloubkové 

popisy jednotlivých případů a narazila jsem na oblasti, které jsem předtím nepovažovala za 

důležité. 

  

Rozhovory byly kódovány pomocí programu Atlas.ti do předem vytvořených kategorií. 

V práci používám úryvky z přepisů rozhovorů1, které mají za cíl dokreslit určitá tvrzení. 

Nenárokují si ale reprezentativnost ani objektivitu. 

 

• pozorování 

 

Od tazatele se vyžaduje, aby prováděl nějaká jednoduchá pozorování. Tyto informace mohou 

hrát významnou úlohu pro objektivnější popis zkoumaných osob. Informace se zaznamenávají  

do předem připravených záznamových archů2. (Disman 2002: 163-164) 

 

• kvalitativní studium dokumentů 

 

Za dokument považujeme jakýkoliv hmotný záznam lidské činnosti, který nevznikl za účelem 

našeho výzkumu. (Disman 2002: 166) 

Provedla jsem analýzu dokumentů, koncepcí, zákonů a statistik, které se dané problematiky 

týkají. Tato analýza mi poskytla lepší orientaci a vhled do zkoumaného problému. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Struktura a doslovné přepisy rozhovorů s bulharskými přistěhovalci jsou v příloze.  
2 Záznamové archy z výzkumu pro přesnější popis jednotlivých přistěhovaleckých rodin najdete v příloze. 
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2. Druhá část - Teoretická východiska 
 

2.1 Migrační politiky 

Politiky uplatňované majoritní společností vůči přistěhovalcům jsou bezesporu důležitým 

vodítkem při zkoumání situace imigrantů v daném státě. 

Barša  identifikuje  dva typy  migračních politik, píše o takzvaných imigračních a integračních 

politikách. Předmětem imigračních politik je regulace vstupu přistěhovalců do hostitelských 

zemí, zatímco předmětem integračních politik je jejich adaptace v hostitelské společnosti tak, 

aby se stali její „integrální“součástí. (Barša- Baršová 2005:11). Opatření, která se vztahují jak 

na regulace vstupu, tak i na zařazení migrantů do majoritní společnosti, nazývá 

přistěhovaleckými politikami. 

 

Pro lepší představu přikládám terminologickou mapu. 

 

MIGRAČNÍ POLITIKY 

PŘISTĚHOVALECKÉ POLITIKY 

IMIGRAČNÍ 

POLITIKY 

INTEGRAČNÍ 

 POLITIKY 

regulace vstupu 

přistěhovalců na území 

regulace začleňování 

přistěhovalců do 

společnosti 

 

 

AZYL 

kontrola 

hranic,potírání 

nelegální migrace, 

víza, cestovní 

ruch,sezónní práce, 

studium, stáže apod. 

 

                                                                                                          (Barša - Baršová 2005: 11) 

 

2.2 Modely integračních politik 

 

Modely integračních politik lze rozdělit do čtyř ideálních typů. O těchto typech integračních 

politik pojednávají ve svých publikacích dále  Barša (1999,2005), Drbohlav (2004), Stojarová 

(2004), Mareš (2004)  a další. 
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2.2.1 Asimilační model 

 

Na jedné straně integrační škály je takzvaný asimilační model , který předpokládá naprosté 

začlenění etnické minority do majoritní společnosti státu oproštěním se od jazykových, 

kulturních a sociálních odlišností menšinové skupiny a přijetím atributů většiny. Tento přístup 

předpokládá odstranění konfliktu založeného na etnickém základě ztrátou etnické identity 

skupiny a začleněním se do většinového proudu společnosti. Tato změna je pojímána jako 

osobní zodpovědnost jednotlivce. Od státu není vyžadována žádná intervence v právní, 

vzdělávací , sociální či zdravotní sféře (Mareš 2004: 14) 

2.2.2 Etnicko-exklusivistický model 

 

Druhý extrém je etnicko- exklusivistický model nazývaný také model diferenčního 

vyčlenění, který předpokládá eliminaci konfliktu tím, že minimalizuje styky mezi etnickými 

skupinami. Krajní verze tohoto konceptu zahrnuje etnické čistky či vyhnání a vypuzení 

etnických menšin. Umírněnější varianta diferencovaného modelu je v praxi běžnější a 

zahrnuje restrikci participace etnických menšin ve většinové společnosti.(Mareš 2004:14)  

 

Charakteristickým rysem tohoto modelu je, že imigrace je zcela podřízena potřebám trhu 

práce a je vnímána pouze jako dočasný jev. Majoritní společnost neusiluje o začlenění 

migrantů do každodenního života, naopak, cílem je, co nejvíce usnadnit integraci 

přistěhovalců v zemích původu po jejich návratu do vlasti. Toto opatření ale spíše podporuje 

sociální segregaci imigrantů. Prototypem tohoto modelu bylo Německo, kde až v roce 1964 

bylo spolkovým zemím doporučeno, aby do škol zavedli vedle hodin mateřského jazyka 

přistěhovalců i výuku německého jazyka formou přípravných hodin němčiny jako druhého 

jazyka. V polovině 70. let dokonce některé spolkové země přijaly takzvaný „otevřený model“, 

který přistěhovalcům nabízel možnost volby ohledně vzdělávaní jejich dětí v závislosti na 

tom, zda daná rodina plánovala zůstat v zemi a tudíž bylo potřeba se integrovat, nebo zda se 

chtěla vrátit do své domovské země. (Wietholtz  2007)  
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2.2.3 Model multikulturalismu 

 

Třetí přístup uznává legitimitu kulturní a sociální různorodosti etnických minorit. Model 

multikulturalismu předpokládá inkorporaci jednotlivců a skupin přiznáním participace bez 

ztráty socio-kulturní etnické identity. Aktivní účast na společenském dění je základem 

absence etnického konfliktu. Multikulturalismus uznává legitimitu a rovnost etnických skupin 

při vyjádření odlišných kultur. Narozdíl od předcházejících dvou modelů stát aktivně vstupuje 

do integračního procesu a zaštiťuje restrukturalizaci státního aparátu popřípadě ustavení 

paralelních institucí, které jsou integrální součástí společnosti. Státní instituce jsou 

modifikovány takovým způsobem, aby reflektovaly odlišný kulturní a sociální původ všech 

participantů (Mareš 2004). 

 

Od přelomu 60. a 70. let ale pluralita skupinových kultur a identit začíná být považována za 

cíl. Od respektu ke skupinové příslušnosti jednotlivce se přechází k  „oslavě“ plurality skupin, 

které jsou pojaté jako v sobě ukotvené a do sebe uzavřené komunity. Liberální 

multikulturalismus se proměňuje v multikulturalismus komunitární. Původně byla opatření na 

vyrovnávání práv (antidiskriminace) a příležitostí (afirmativní akce) motivována nerovným 

postavením příslušníků menšin v politické a socio-ekonomické struktuře a kultura měla jen 

pomocnou a instrumentální funkci. V nové interpretaci se naopak kultura stává autonomním 

terénem zápasu různých skupin o veřejné uznání, zatímco nerovné postavení jednotlivců 

v socio-ekonomické struktuře se dostává na vedlejší kolej.(Barša- Baršová 2005:40-41)  

 

Toto je pravděpodobně i jeden z důvodů, proč italský politolog Giovanni Sartori zdůrazňuje 

ve své  práci rozdíly mezi termíny multikulturalismus a pluralismus, které jsou často 

používané jako synonyma. Podle jeho slov pluralismus sice akceptuje odlišnosti, ale 

„nevynáší je do nebes“( Sartori 2005: 40).  Pluralitní kontext vyžaduje vzájemné uznání a je 

plodem tolerance. Pluralismus tudíž podporuje takovou míru asimilace, která je nezbytná pro 

integraci. Rozdíl mezi pluralismem a multikulturalismem vidí v tom, že zatímco pluralismus 

vede „od mnohosti k jednotě“, multikulturalismus může být vyjádřen slovy „od mnohosti 

k rozdrobenosti“. (Sartori 2005: 22- 43) 

 

Toto Sartoriho pojetí pluralismu se shoduje s modelem integrační smlouvy, se kterým ve své 

publikaci pracuje Barša (2005). 
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2.2.4 Model  integrační smlouvy 

 

Nerovnováha mezi vahou skupinové kultury a vahou individuální autonomie se projevovala 

vzrůstající segregací přistěhovaleckých skupin a nedostatečnou socio-ekonomickou a 

občansko politickou integrací jejich příslušníků. (Barša-Baršová 2005:41) Proto se současní 

liberální kritici multikulturalismu shodují na tom, že je nutný návrat k asimilaci v určitých 

sférách sociálního života. (Barša-Baršová 2005: 48) Jelikož ale termín „asimilace“  dostává 

postupně pejorativní nádech, je od konce tohoto desetiletí nahrazován termínem 

„integrace“(Barša-Baršová 2005:39).   

 

Model integrační smlouvy nabízí možnost překonat protiklad mezi dvěma krajními 

alternativami integrace, které jsou reprezentovány francouzským kulturním asimilacionismem 

a britským kulturním pluralismem. Přistěhovalci si musejí osvojit jazyk a přizpůsobit se 

politickým hodnotám a základním institucím hostitelské společnosti, zároveň si však mohou 

udržovat a přetvářet ty etnické či náboženské zvyky a identity, které nepopírají a neodporují  

politickým hodnotám hostitelské země. (Barša-Baršová 2005: 163)  V situaci narůstající 

kulturní plurality uvnitř západní společnosti  je možno po přistěhovalcích chtít jen asimilaci v 

určitých sférách sociálního života, nikoliv v konkrétním způsobu  života. Jádrem  kultury jsou 

hodnoty svobody, demokracie a rovných příležitostí a praktickým předpokladem integrace je 

pak zvládnutí národního jazyka ( Joppke- Morawska 2003: 6, cit dle Baršová- Barša 2005: 39)  

 

Hlavní důraz je tedy kladen právě na jazyk, který by se imigranti  měli naučit, ale samozřejmě 

i na hodnoty a normy hostitelské země, které by cizinci měli přijmout za své a řídit se jimi. 

Jak píší Baršová a Barša je to hlavně z důvodu rychlého šíření se fundamentalistického 

islámu, který, jak jsme se mohli přesvědčit ze situací, které nastaly ve Francii a Nizozemí, je 

hlavním důvodem násilných projevů a nepokojů mezi přistěhovalci (Baršová a Barša, cit dle 

Rabušic 2005:1). 

 

Bez jazykových znalostí cizinec nemá ani možnost  poznat kulturu hostitelské země a tak ji 

předem odsoudí a zavrhne. „Neznalost místního jazyka není projevem „multikulturality“, jenž 

by měl být tolerován, jak se někdy mylně usuzuje, nýbrž projevem nedostatku integrace. 
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Multikulturní prostředí je prostředím, kde kultury navzájem komunikují, kde jsou v dialogu, 

což bez jazykových znalostí nelze.“3 

 

2.3 Proces integrace do majoritní společnosti 

 

Ray chápe proces integrace jako vzájemně podporovanou interakci mezi nově příchozími a 

společností, která je přijímá do svých struktur (Ray 2002: 2).  Na integraci lze pohlížet i jako 

na politiku, jejímž cílem je podpořit proces začlenění  přistěhovalců, jako jednotlivců či 

skupin, do hostitelské společnosti (Baršová- Barša 2005 :10).  V Příručce o integraci pro 

tvůrce politik a odborníky z praxe z roku 2005 je proces integrace definován jako postupné 

začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva. Jedná se o 

nepřetržitý oboustranný proces, který se opírá o vzájemná práva a odpovídající povinnosti 

přistěhovalců i hostitelské společnosti (ta je odpovědná za vytvoření vstřícného prostředí). Je 

to vzájemný vztah mezi „státem“ a „migrantem“, proces, v němž existuje těsné partnerství 

mezi vládními a nevládními činiteli na různých úrovních.  

 

Integrační politiky jsou zacíleny především na potřeby, jimiž se přistěhovalci liší od jiných 

znevýhodněných skupin společnosti. Tyto specifické potřeby plynou z jejich nedávného 

příchodu a jsou dány jejich kulturní a zkušenostní odlišností- tím, že neznají dobře jazyk, 

nemají přístup k informacím a neznají svoje práva ani povinnosti. Pokud se stát rozhodne tyto 

přistěhovalce přijmout do svých struktur, je v jeho zájmu, aby se imigranti v novém prostředí 

rychle adaptovali a dokázali kompetentně jednat v různých institucionálních a sociálních 

kontextech. Cílem integračních politik je napomáhat této adaptaci a poskytnutí potřebných 

kompetencí. (Baršová- Barša 2005:11) 

 

Jazyková kompetence umožňuje a ulehčuje integraci cizinců. Proto mnohé evropské země 

(např. Nizozemí, Německo, Rakousko, Velká Británie) v současné době kladou na tento 

aspekt integrace zvláštní důraz. Jejich zkušenosti totiž ukazují, že nedostatečné jazykové 

znalosti nejsou jen osobním handicapem toho kterého přistěhovalce, ale že mají 

                                                 
3 Analýza situace a postavení cizinců dlouhodobě žijících na území České republiky 
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celospolečenské dopady v podobě fragmentace společnosti a segregace celých 

přistěhovaleckých komunit.4  

 

2.4 Typy integračních politik 

 

Kromě jazykové integrace, neboli zvládnutí jazyka hostitelské země a schopnosti 

komunikovat ne jen ve veřejných interakcích, mluví Brian Ray o dalších čtyřech typech 

integračních politik. U integrace na trhu práce se podle jeho slov hodnotí nikoliv jen stupeň 

vzdělanosti, ale také participace na trhu práce, míra nezaměstnanosti, segregace na trhu práce,  

a socio-profesní mobilita. Politická integrace se projevuje v politické participaci a ve 

volebním chování. Integrace ve vzdělávacím systému se projevuje v chování ve škole, ve 

výběru škol a stupněm dokončeného vzdělání. Poslední pátý druh je tzv. rezidenční integrace, 

kde se hodnotí stupeň rezidenční koncentrace/ segregace, rezidenční mobilita, oprávnění 

vlastnit nemovitost nebo i diskriminace při pronajímání bytu. (Ray 2002: 4) 

 

Jednotlivé typy integrace spolu souvisí a jsou na sobě do určité míry závislé. Stupeň zvládnutí 

jazyka například ovlivňuje uplatnění na trhu práce ale i integraci dětí do vzdělávacího 

systému. O těchto i dalších souvislostech budu podrobněji pojednávat ve čtvrté části této 

práce. 

 

2.5 Systémy jazykové integrace 

 

Zvládnutí jazyka je považováno za jeden z nejdůležitějších faktorů integrace imigrantů do 

společnosti hostitelské země. Tento názor zastávají přistěhovalci stejně tak jako i občané 

majoritní společnosti. (Ager- Strang 2004: 10) 

 

Jazyková kompetence umožňuje: 

 

� vytváření přátelských vztahů a sociálních kontaktů s majoritní společností   

� produktivní komunikaci s úřady a institucemi 

                                                 
4 Analýza situace a postavení cizinců dlouhodobě žijících na území České republiky 
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� zlepšení  přístupu k službám 

� zlepšení sebevědomí jedinců 

� zvládnutí studia 

� vytváření pocitu sounáležitosti s majoritní společností 

� zmírnění negativních postojů majoritní společnosti vůči přistěhovalcům 

                                                                                                                (Ager- Strang 2004: 10) 

 

Přístup k národnostním menšinám a přistěhovalcům nejlépe vystihuje právě praktický přístup 

státu k výuce jazyků etnických minorit případně možnost vzdělávání v rodném jazyce či 

používání jazyka v úředním styku. Stejně tak je znalost majoritního jazyka jedním z hlavních 

pilířů úspěšné integrace imigrantů do majoritní společnosti. ( Stojarová 2004: 4) 

 

Možné přístupy:  

První a nejmenší skupinu tvoří čistě národní státy uplatňující politiku monolingvního 

vzdělávání, což je umožněno právě absencí národnostních a etnických menšin.(Mareš 2004: 

16)  

 

Druhou možností je  praxe Francie, která  uplatňuje celostátní vzdělávací přístup s výukou ve 

francouzštině a s omezeným uznáním jazyků národnostních menšin. Od Francouzské revoluce 

byla tato politika zásadní v procesu výstavby státu a stala se podkladem centralizovaného 

přístupu ke vzdělávání. Výuka v jazyce národnostních a etnických menšin je v omezené míře 

možná a odvíjí se od uzavřených smluv se zeměmi původu, které toto „nadstandardní“ 

vzdělání financují. Vyučovací hodiny probíhají výhradně po ukončení klasického školního 

vyučování. Na středních školách se podobné případy řeší většinou ad hoc a záleží na 

vstřícnosti vzdělávacího zařízení.(Mareš 2004 :16) 

 

Ve třetí skupině států je jazyk většiny dominantní, nemá však žádné speciální zakotvení v 

ústavě. Příkladem tohoto typu jsou Spojené státy americké, ve kterých je bilingvní vzdělávání 

určeno pro přechodné srovnávací či přípravné ročníky, přičemž prioritou dalšího vzdělávání 

je výuka v angličtině.(Mareš 2004:16) 

 

Do čtvrté kategorie států spadají země, které ústavně uznávají multilingvní charakter země, v 

praxi rozmanitost nepodporují, daný jazyk je vymezen teritoriálními hranicemi etnik, od 
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kterých není vyžadováno, aby se naučily jazyku druhé entity. Belgie a Švýcarsko jsou 

typickými představiteli této kategorie.(Mareš 2004:16) 

 

Kanada reprezentuje pátou kategorii zemí, která má nejen dva ústavně zakotvené jazyky, ale 

uznává i možnost výuky v jazycích národnostních menšin.(Mareš 2004:16) 

 

Poslední skupinu tvoří státy, které se snaží prosadit jazykovou rozmanitost paralelně 

s povýšením jednoho jazyka pro širší vzájemnou komunikaci. Jako typický příklad této 

kategorie lze uvést bývalý SSSR či SFRJ. (Mareš 2004:16) 

 

2.6 Cizinci v České republice 

 

Skupiny cizinců nebo lidí jiných národností, které pobývají na území České republiky jsou 

právně rozděleny do několika skupin na základě jejich oficiálního statutu na tomto území. 

1. uprchlíci ( azylanti ), respektive žadatelé o status uprchlíka 

2. osoby s  krátkodobým pobytem na území státu 

3. osoby s povolením dlouhodobém pobytu na území státu 

4. cizinci s trvalým pobytem na území České republiky 

5. národnostní menšiny 

(Rangelova- Janovec :141) 

 

Ve své práci se zaměřím pouze na dvě z těchto kategorií cizinců a to na skupiny cizinců 

s dlouhodobým a trvalým pobytem na území České republiky, (jelikož jsou považované za 

cílové skupiny v integračním procesu). Všichni respondenti z výzkumu „Rodiny 

přistěhovalců“ patří právě do jedné z těchto skupin osob ( skupiny 3 nebo 4). 

 

Cizinci s trvalým pobytem mají kromě aktivního a pasivního volebního práva formálně stejná 

práva jako občané České republiky. Cizinci s vízem nad 90 dnů mají v mnoha oblastech 

života jiné podmínky (například nemohou jako osoby koupit nemovitost, nemají právo, pokud 

nejsou zaměstnanci, být pojištěni z veřejného zdravotního pojištění, mají problém získat úvěr 

v bance), ale hlavně musí každý rok prodlužovat svůj pobyt. A v tomto ohledu  se dá hovořit 

o pobytové nejistotě, která je pro tuto skupinu cizinců charakteristická a která je výrazně 
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protiintegrační. Nejistota plyne z toho, že podmínky cizineckého zákona jsou nastaveny velmi 

přísně až restriktivně. K žádosti o vízum nebo o jeho prodloužení je třeba dokládat mnoho 

skutečností a každý rok je třeba je dokládat znovu. Povolení k pobytu je vázané na trvání 

důvodu, na jehož základě bylo vydáno. Nejčastěji uváděnou souvislostí tohoto ustanovení 

cizineckého zákona, je vázanost pobytu na zaměstnání. Skončí-li cizinci nečekaně pracovní 

poměr, skončí tak i jeho pobyt na území České republiky. (Tollarová  2006 : 9) 

Blanka Tollarová upozorňuje na další problém, který může nastat u cizinců s povolením 

k dlouhodobému pobytu.  Ukončení pobytu na území České republiky může totiž 

představovat obrovský problém právě pro děti imigrantů, které se v rámci školní docházky 

přirozeně integrují do majoritní společnosti. Přijímají ne jenom kulturní hodnoty, ale i školní 

osnovy a jazyk české společnosti. A právě nedokonalá znalost mateřského jazyka (často se 

stává, že tyto děti sice hovoří plynně svým mateřským jazykem, ale už neumí psát) a mezery 

v probírané látce  mohou být problémem při reintegraci do vlastní společnosti. Je nebezpečí, 

že právě tyto děti budou ve své rodné zemi znovu vnímány jako cizinci. 

Zejména tento fakt nutí cizince k tomu, aby se pokoušeli co nejdříve získat trvalý pobyt. Na 

základě rozhovorů s pracovníky českých nevládních neziskových organizací pracujících 

s migranty, Blanka Tollarová ve svém textu dále uvádí, že velmi často není snaha o získání 

trvalého pobytu odrazem touhy cizince trvale žít na území České republiky, ale projevem 

potřeby dosáhnout pobytové a právní jistoty, zjednodušit řešení každodenních situací a také 

získat určitou důstojnost . 

Obecně platí, že o trvalý pobyt může cizinec požádat po pětiletém nepřerušovaném legálním 

pobytu na území České republiky. V roce 2003, po předchozí více než tříleté přípravě, byl 

spuštěn projekt  nazvaný „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“, který 

cizincům umožňuje zažádat o trvalý pobyt už po dvou a půl letech. Jedná se o bodový systém, 

ve kterém může uchazeč získat maximálně 66 bodů. Hlavní kritéria tvoří věk (nejlépe mezi 

23- 35lety), vzdělání, jazykové znalosti a ohodnocení rodiny. Uchazeči si musí sami zajistit 

povolení k zaměstnání a pobytu. (Barša- Baršová 2005: 230, Horáková 2006: 59-61)  
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2.7 Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků 

 

Vysoce kvalifikovaní odborníci, zvlášť z některých oborů, mají situaci na českém trhu práce 

významným způsobem jednodušší tím, že je po jejich pracovní síle vyšší poptávka.  

 

Realizace a podněcování přílivu vysoce kvalifikovaných zahraničních odborníků ze strany 

státu je v České republice poměrně v počátcích. Stát pomalu začal vyvíjet snahu vybírat a 

motivovat k pobytu v České republice raději cizince přicházející z kulturně a jazykově 

bližšího prostředí a s vysokou kvalifikací. Jak jsem se výše zmínila od roku 2003 je rozvíjen 

projekt řízené migrace s názvem „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“, 

na kterém se podílí MPSV ve spolupráci v MV a MZV. Česká republika byla první 

z postkomunistických zemí, která s podobným projektem přišla. Cizinci, kteří se zapojí do 

projektu získají jednodušší podmínky k pobytu spočívající v udělení trvalého pobytu už po 

dvou a půl letech pobytu v ČR. Této možnosti mohou využít vysoce kvalifikovaní (minimálně 

středoškolsky vzdělaní) cizinci z Bulharska, Chorvatska, Kazachstánu, Běloruska, Moldavska, 

Srbska, Černé Hory, Kanady a Ukrajiny nebo z kteréhokoli jiného státu pocházející absolventi 

českých vysokých škol a jejich rodiny.(Nešporová 2007: 38; Schroth 2007: 14) 

 

Uchazeči si  však musí sami zajistit povolení k zaměstnání a pobytu. To je důvodem nízkého 

zájmu o účast na tomto projektu, do kterého se od jeho počátku až do pololetí roku 2006 

zapojilo pouze 420 osob.(Nešporová 2007 : 38) I přesto je zájem cizinců o zařazení do 

projektu vyšší, nežli je množství kvalifikovaných pracovních příležitostí, které jim lze 

nabídnout5. (Horáková 2006: 60) 

 

Nejvyšší počet těchto uchazečů  je původem z Bulharska (172)6. Další významné skupiny 

představují Bělorusové (72) a Ukrajinci (60). Jejich zájem je vysoký a setkává se s úspěchem, 

o čemž svědčí to, že jich bylo vybráno více nežli osob ze zemí, které se účastní projektu od 

počátku (např. Kazachstán). Poměrně početnou skupinu tvoří absolventi českých vysokých 

                                                 
5 Vyhledání a zprostředkování zaměstnání mají cizincům i jejich potenciálním zaměstnavatelům usnadnit 
webové stránky, jejichž zřizovatelem a provozovatelem je MPSV- www.praceprocizince.cz 
 
6 Jedná se o data do poloviny roku 2006.  Bulharsko je od ledna 2007 novou členskou zemí EU a jeho občané již 
mohou využívat práva volného pohybu osob a  už nepotřebují tuto cestu k přístupu na trh práce v ČR. 



 26 

škol (40) s různým občanstvím, kteří mají možnost vstoupit do projektu a pracovat v České 

republice za stejných podmínek jako ostatní účastníci projektu. Platí pro ně i možnost získání 

trvalého pobytu ve zkráceném termínu. České republice se tak zúročí investice vložené do 

jejich vzdělání.(Horáková 2006: 59-60) 

 

Většina účastníků projektu (96 %) má buď vysokoškolské vzdělání, případně i doktorát (57 

%) anebo středoškolské s maturitou, respektive vyšší odborné (40 %). (Horáková 2006: 60) 

 

Tabulka č.1 : Účastníci projektu podle výše dosaženého vzdělání 

státní občanství střední 

odborné 

bez 

maturity 

střední 

všeobecné 

s 

maturitou 

 

střední 

odborné 

s 

maturitou 

vyšší 

odborné 
bakalářské vysokoškolské 

 

doktorát celkem 

Bělorusko 5 7 7 0 7 44 2 72 

Bulharsko 4 15 78 12 9 44 10 172 

Chorvatsko 0 1 2 0 2 1 0 6 

Kanada 0 0 0 0 0 1 1 2 

Kazachstán 1 4 10 2 3 15 0 35 

Moldavsko 5 2 5 1 1 9 1 24 

Srbsko a Černá Hora 0 0 2 0 1 4 0 7 

Ukrajina 1 4 7 6 1 39 2 60 

absolventi SŠ v ČR 0 0 2 0 0 0 0 2 

absolventi VŠ v ČR 0 0 0 0 11 20 9 40 

celkem 16 33 113 21 35 177 25 420 

podíl v procentech 3,81 7,86 26,90 5,00 8,33 42,14 5,95 100,00 

Zdroj: MPSV, bulletin Mezinárodní pracovní migrace v České republice č.17, výpočet 

Milada Horáková, VÚPSV, Tabulka: autorka 

 

 

Nejpočetnější skupina účastníků projektu pracuje v technických profesích a v profesích v 

oboru informačních technologií (26 %), 13 % pracuje v administrativě, 9 % pracuje v různých 

profesích ve zdravotnictví, 8 % v manažerských profesích a 6 % patří mezi vědecké 

pracovníky. Více než třetina účastníků projektu nebyla podle profese zařazena (35 %). 
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Klasifikace použitá v projektu k zařazení účastníků podle profesí není logicky konzistentní. 

Bylo by vhodné použít klasifikace podle Výběrového šetření pracovních sil, které by 

umožnilo srovnání podle postavení v zaměstnání mezi účastníky projektu a obyvatelstvem 

ČR. (Horáková 2006: 60) 

 

Tabulka č.2: Účastníci pilotního projektu "Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních 

pracovníků" podle charakteru profesí (k 30.6.2006) 

typ profese abs. % 

 

Technické 51 14 

informační technologie 45 12 

Zdravotnické 33 9 

Právní 1 0 

Umělecké 12 3 

Administrativní 47 13 

Manažer 29 8 

vědecký pracovník 22 6 

Jiné 124 35 

Celkem 364 100,00 

Zdroj: MPSV, bulletin Mezinárodní pracovní migrace v České republice č.17, výpočet 

Milada Horáková, VÚPSV, Tabulka: autorka 

 

Politika výběrové migrace, která byla prvně aplikována na počátku minulého století ve 

Spojených státech a rozšířila se v 70. letech minulého století v Kanadě, Austrálii a jiných 

cílových migračních zemích, je dnes aplikována v řadě evropských zemí, nemění nijak 

zásadně strukturu pracovních migrací. K celkové kontrole migrací přispívá jen málo, protože 

počty kvalifikovaných migrantů rekrutovaných v rámci kampaní jsou nízké, zatímco migrace 

vyvolané ekonomickým tlakem, válkami či přírodními katastrofami bývají masivní a mají 

rozhodující vliv na průběh migračních vln. (Horáková 2006: 60) 
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2.8 Přístup cizinců k trhu práce 

 

Přístup cizinců k trhu práce významným způsobem ovlivňuje jejich možnosti uplatnění se 

v české společnosti. V tomto bodě došlo v návaznosti se vstupem České republiky do EU 

k zásadní změně. S platností nového zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) začali být 

cizinci děleni  do dvou základních kategorií: 

1. občané států EU – občané členských států EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní 

příslušníci 

2. cizinci z tzv. třetích zemí – ostatní 

(Nešporová 2007: 34) 

 

Z tohoto rozlišení pramení zcela zásadní rozdíly v možnostech přístupu na trh práce. Zatímco 

občané států EU a jejich rodinní příslušníci7 mají volný přístup na trh práce na území České 

republiky a z hlediska zákona o zaměstnanosti mají stejná práva jako čeští občané 8, cizinci 

z třetích zemí i jejich zaměstnavatelé musí splňovat zákonem přesně stanovené podmínky. 

Přístup cizinců na trh práce je tedy značně ovlivněn zemí původu, která jim situaci buď velmi 

usnadňuje (země EU) nebo spíše komplikuje (tzv. třetí země). (Nešporová 2007:34 ) 

 

Vstup občanů ze „třetích zemí“ na zdejší trh práce je regulovaný systémem dvou povolení, 

povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Povolení k zaměstnání se 

přitom vydává vždy na jedno konkrétní pracovní místo, které musí být zaměstnavatelem 

nahlášeno na příslušném úřadu práce. Podmínkou navíc je, aby ohlášené volné pracovní místo 

bylo vzhledem k požadované kvalifikaci nebo nedostatku pracovních sil neobsaditelné jinou 

osobou, registrovanou na úřadu práce (českého občanství nebo občanem EU). Vedle nutnosti 

žádat o povolení na každé jednotlivé pracovní místo je situace pro cizince ze třetích zemí 

ztížena tím, že toto povolení je vydáváno vždy pouze na dobu určitou, a to maximálně na 

jeden rok. Pokud tedy chce cizinec ze třetí země na českém území pobývat a pracovat déle, 

nebo mění pracovní místo, musí o toto povolení žádat opakovaně. (Nešporová 2007: 34 ; 

Kalinová- Jíchová 2007: 11-12) 

                                                 
7 V případě, že rodinný příslušník není občanem EU, musí příslušnému úřadu práce předložit doklad, který 
potvrzuje, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska.  
8 Zaměstnavatel je pouze povinen písemně informovat příslušný úřad práce o jejich nástupu do zaměstnání. 
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Naopak cizinec, který má povolení k trvalému pobytu, ztrácí povinnost žádat o povolení 

k zaměstnání. Tato výhoda platí i pro rodinné příslušníky, kteří získali dlouhodobé vízum za 

účelem sloučení  rodiny s azylantem nebo cizincem s povoleným trvalým pobytem. Povolení 

k zaměstnání nemusí mít rodinní příslušníci členů diplomatických misí, konzulárních úřadů a 

mezinárodních vládních organizací. (Nešporová 2007: 34) 

 

Nezbytnost získat povolení k zaměstnání, poměrně obtížný administrativní postup, který je 

k tomu zapotřebí, i obtíže v získávání uplatnění na trhu práce za okolností, které jsou 

administrativně náročnější i pro zaměstnavatele (musí žádat o povolení získávat zaměstnance 

ze zahraničí na příslušném úřadu práce) vedou k tomu, že se někteří cizinci snaží těmto 

formálním pravidlům vyhnout nebo jejich plnění delegují na jiné osoby. Někteří cizinci se ve 

snaze o zjednodušení vlastní situace na trhu práce uchylují k tomu, že se preferenčně uplatňují 

jako živnostníci. Získání živnostenského oprávnění, na jehož základě mohou cizinci ze třetích 

zemí v České republice pracovat, je ve srovnání se získáním povolení k zaměstnání 

administrativně jednodušší a především o něj není nutné žádat každý rok opakovaně. 

Využívání živnostenského oprávnění pro uplatnění na českém pracovním trhu je 

charakteristické například pro osoby přicházející z Vietnamu, které se zde uplatňují téměř 

výhradně jako živnostníci. (Nešporová 2007: 34 ) 

 

Cizinci (ze třetích zemí, bez trvalého pobytu v ČR), kteří podnikají na živnostenský list 

nemají nárok účastnit se veřejného zdravotního pojištění. Pokud se chtějí zdravotně pojistit, 

mohou uzavřít dlouhodobé smluvní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato 

pojišťovna jako jediná poskytuje tento druh pojištění. Minimální doba pojištění je šest 

měsíců. (Pospíchalová 2007: 12) 

 

Na rozdíl od českých občanů musí být všichni cizinci, kteří podnikají na základě 

živnostenského oprávnění, zaregistrováni v obchodním rejstříku, z čehož pro ně navíc 

vyplývá povinnost vést podvojné účetnictví. (Pospíchalová 2007: 12) 

 

Velký počet cizinců pracuje na živnostenský list, ačkoliv jsou v postavení zaměstnance. Jak 

bylo výše zmíněno, přináší jim to větší jistotu pobytu a zjednodušuje jim to každodenní život. 

(Pospíchalová 2007: 12) 
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3. Třetí část - Empirická část 

 

Pro  empirickou část diplomové práce jsem upřednostňovala kvalitativní přístup, jelikož jsem 

v rámci povinné praxe spolupracovala s VÚPSV na projektu „Rodiny přistěhovalců II.“, kde 

jsem měla možnost provést hloubkové strukturované rozhovory se 16 respondenty bulharské  

národnosti. Ve své práci budu pracovat i s 15 hloubkovými rozhovory s respondenty 

vietnamské národnosti, které mi poskytla kolegyně Zuzana Nováková, která též 

spolupracovala v rámci své praxe s VÚPSV. 

 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon a následně doslovně přepisovány. Pro kódování jsem 

využila program Atlas.ti. 

 

Každý respondent má své označení (př. 12_MB, 08_ZV atd. ). První číslo označuje pořadí 

rodiny, písmeno „M“ je označení pro muže, „Z“ pro ženu, „D“ pro dceru a „S“ pro syna, 

poslední písmeno označuje zemi původu, „B“ je označení pro Bulharsko a  „V“ pro Vietnam. 

 

Moje úloha ve výzkumu byla následující: 

 

1. Příprava terénního výzkumu (příprava struktury rozhovorů, vyhledání výzkumného 

vzorku). 

2. Sběr terénních dat ve stanoveném rozsahu (realizace a zvukový záznam interview se 

členy 5 rodin bulharských  občanů usídlených v ČR) . 

3. Doslovné přepisy stanovené části zvukových záznamů rozhovorů (zhruba 3 hodiny 

zvukového záznamu).  

4. Překlad zvukových záznamů, které byly v  bulharském jazyce (z důvodů příliš velkých 

jazykových bariér respondentů). 

5. Vyplnění údajů o respondentech do předem připravených tabulek v programu Excel. 

6. Kódování přepisů rozhovorů v programu ATLAS.ti.  

7. Příprava písemných podkladů pro výzkumnou zprávu. 
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Jednotlivé rodiny (pražské a chebské) byly vyhledávány pomocí osobních kontaktů tazatelek, 

u zbývajících rodin  byla  využita metoda „Snow ball sampling9“. 

 

 

Kritéria, která jednotlivé rodiny musely splňovat: 

 

1. Nejedná se  o smíšená manželství. 

2. Pobývají v České republice minimálně jeden rok. 

3. Přistěhovali se do České republice po roce 1989 – vzhledem k uzavřenosti vietnamské 

komunity žijící v České republice a problematice získat si jejich důvěru, byly 

rozhovory provedené i s rodinami, které tuto podmínku nesplňovaly, ale zároveň byly 

ochotny poskytnout interview. 

4. Žijí v zemi legálně. 

5. Alespoň tři z pěti rodin musí bydlet a pracovat mimo území hlavního města  Prahy – 

zde jsme vycházeli z předpokladu, že cizinci žijící mimo území hlavního města se 

spíše setkají s problémy, jako jsou nedostatek nestátních neziskových organizací, 

nedostatek jazykových kurzů, nedostatek pracovních příležitostí atd. 

 

Problematické aspekty a podrobností k výzkumu: 

 

Největším problémem bylo vyhledat mimopražské bulharské rodiny, které by byly ochotné 

zúčastnit se výzkumu, i když se předpokládalo, že jako rodilá Bulharka budu mít výhodu při 

oslovování jednotlivých rodin. Musím ale podotknout, že jakmile svolili k rozhovoru, byli 

všichni velice milí a ochotní. Zdálo se mi také, že se o konkrétních problémech rozpovídali, 

jakmile jsem vypnula diktafon, bohužel ne vždy byli ochotní to  zopakovat do zvukového 

záznamu. Argumentovali tím, že si nechtějí zbytečně stěžovat a že si nemyslí, že se něco 

změní. 

 

Z důvodů jazykové nekompetentnosti většiny dospělých respondentů vietnamské národnosti a 

provádění interview tazatelkou nepocházející ze zkoumané minority, musely děti imigrantů 

                                                 
9 Snowball sampling má využití při výzkumu speciálních skupin obyvatelstva, pro něž neexistují seznamy ani 
spolehlivá opora výběru. V prvním výběrovém kroku se obracíme na jistý zárodečný soubor jednotek se žádostí 
o informace o dalších jednotkách vhodných pro zařazení do výběru. Předpokládáme, že na základě zjištěných 
referencí se v druhém kroku dotážeme již širšího okruhu osob a s jejich pomocí rozšíříme výběrový soubor ještě 
významněji. (Jeřábek :50) 
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přijmout roli přímého tlumočníka. Tím mohlo dojít k zestručnění odpovědí a následně ke 

ztrátě některých informací. 

 

3.1 Charakteristika zkoumaných skupin 

3.1.1 Česko- bulharské vztahy 

 

Prvním můstkem mezi Bulharskem a Českem (Velkou Moravou) byli pravděpodobně bratři 

Konstantin-Cyril a Metoděj. V roce 863 na žádost knížete Rastislava přišli tito dva misionáři 

na Velkou Moravu, aby zde šířili křesťanství ve slovanském jazyce. Po smrti Metoděje byli 

jeho žáci vyhoštěni knížetem Svatoplukem I. Někteří z nich našli útočiště v Bulharsku a stali 

se prvními křesťanskými učiteli a zakladateli tamějších škol. Zjednodušili slovanské písmo a 

tímto způsobem ho zpřístupnili širšímu slovanskému obyvatelstvu.(Rychlík 2000: 308) 

 

Pevné vztahy mezi oběma státy se budují v době národního obrození.  Oba národy  spojovalo 

vědomí příslušnosti ke Slovanům, národněosvobozenecké boje, které se vedly v Bulharsku 

proti Turkům a touha Čechů odpoutat se od německé „intelektuální“ nadvlády a upevnit svou 

slovanskou identitu. Josef Dobrovský a Pavel Josef Šafařík se stali zakladateli slavistiky 

(bulharistiky), která pomáhala  k poznání slovanské kultury a tím způsobem podporovala 

národní sebevědomí. (Rychlík 2000: 383-386)  

 

Od poloviny 19.století začali do Českých zemí přijíždět bulharští obrozenci. A po osvobození 

Bulharska od osmanské nadvlády se Češi výrazně podíleli na budování nového moderního 

bulharského státu převážně v oblasti školství, jurisdikce, kultury atd. Jeden z nejznámějších  

byl Konstantin Jireček, který se zasloužil o rozvoj systému bulharského školství a dokonce se 

stal ministrem osvěty. V oblasti archeologie se proslavili bratři Škorpilové, kteří objevili první 

bulharské hlavní město- Pliska.(Rychlík 2000: 386-387)  

 

Dobré vztahy mezi státy upadly, když za I. světové války Bulharsko vstoupilo na stranu 

ústředních mocností a napadlo Srbsko, což bylo bráno jako zrada slovanské ideje. 
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V meziválečném období do Československa přijížděly různé skupiny bulharských emigrantů. 

Převážně se jednalo o politické emigranty, kteří byli pronásledováni po politickém převratu 

Alexandra Cankova. Jednalo se především o zemědělce (stoupence Bulharské zemědělské 

lidové strany) a o stoupence strany komunistické.  (Rychlík 2000: 394-395) 

 

V průběhu let 1946- 1948 existoval program vlád Československa a Bulharska na přizvání 

několika tisíc pracovních sil z Bulharska na pomoc československému  zemědělství v 

pohraničních oblastech. Tito lidé pak přicházeli s celými rodinami a usazovali se především 

v jižních a severních Čechách, méně pak v dalších částech republiky. Po ukončení vládního 

programu pasteveckých a speciálních zemědělských družstev, kde tito imigranti pracovali, 

nastal jejich přesun do průmyslové výroby ve větších městech. Bulhaři se tehdy nejvíce 

stěhovali do Prahy, Brna, Karlových Varů, Ostravy, Těšína, Ústí nad Labem, Kladna 

apod.(Otčenášek 1999) 

 

Po roce 1948 řízená migrace Bulharů do Československa ustala. Během celého následujícího 

období socialismu probíhala neřízená a ne příliš početná migrace na individuální 

úrovni.(Otčenášek 1999) 

 

Roku 1968 nastalo krátkodobé zhoršení diplomatických a hospodářských vztahů díky 

vojenské okupaci Československa státy Varšavského paktu v čele se Sovětským svazem. 

 

 Zájem o Bulharsko se zvýšil, hlavně v době normalizace, kdy bylo cestování na západ pro 

Čechoslováky  téměř nemožné a tak se pro ně černomořské pobřeží stalo symbolem dovolené. 

 

I přes nepříjemnou situaci, která nastala roku 1968 asociovalo Bulharsko za bývalého režimu 

pro většinu českých občanů letní dovolenou, což dokreslují reklamní a informační letáky 

vydávané například cestovní kanceláří Balkanturist, které byly určené přímo Čechům10.  

 

 

 

                                                 
10 „Bulharsko-klenotnice antické kultury“. Sofia: Balkanturist 
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Migrace po roce 1989 

 

Pád komunismu upevnil česko- bulharské vztahy, jelikož Bulharsko přestalo být vnímáno 

jako „prodloužená ruka Moskvy“. A i když se Bulharsko po rozpadu Československa dostalo 

mimo zájem Prahy, mezi oběma státy neexistovaly žádné sporné body. Navíc po přechodné 

ztrátě zájmu o rekreaci v Bulharsku, která souvisela s otevřením hranic na západ, v posledních 

letech dochází k novému oživení zájmu ne jenom o černomořské pobřeží ale i o bulharské 

hory. (Rychlík 2000: 398) 

 

Podle Českého statistického úřadu žije na území České republiky 5147 občanů bulharské 

národnosti. Z toho 3039 občanů zde žije na základě povolení k trvalému pobytu a 2108 

občanů má pobyt dlouhodobý.  (ČSÚ ; k 29.2.2008) Poměrně velká část Bulharů, která 

v České republice žije, již má české občanství a tak se do těchto statistik nezapočítává. 

Nejčastěji se jedná o jedince nebo celé rodiny, které se usadily v Čechách už za minulého 

režimu nebo o ty, kteří požádali a získali azyl v devadesátých letech. 

 

Do České republiky přijíždějí bulharští občané různých profesí a různého stupně vzdělání. 

Někteří jsou v zaměstnaneckém poměru, ale většina příslušníků ekonomické imigrace se 

věnuje soukromému podnikání. Jedná se především o obchod v oblastech dovozu bulharského 

zboží do Čech (víno, ovoce, zelenina, cukrovinky, textil, výrobky z kůže a jiné), vývozu 

českého zboží do Bulharska (potravinářské zboží, elektronika a jiné), podnikání 

v autodopravě, v cestovním ruchu (několik cestovních kanceláří se specializuje na Bulharsko, 

Turecko, Řecko atd.), vlastní obchody, kde prodávají nejčastěji zboží zčásti importované 

z Bulharska. (Otčenášek 1999: 5) 

 

Někteří z bulharských imigrantů provozují pololegální či zcela nelegální činnost. Známé jsou 

„vymahačské“ firmy, skupiny  věnující se organizování převodu nelegálních migrantů přes 

hranice do Německa, jiné se zabývají pašováním drog nebo obchodu s bílým masem, ale i 

dalšími nelegálními aktivitami. (Otčenášek 1999: 5) 
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3.1.2 Charakteristika bulharských migrantů 

 

Okolnosti a důvody příchodu 

 

U všech bulharských rodin, se kterými jsem provedla rozhovory, se jednalo o migraci 

ekonomickou. Vyšší plat a sociální jistota hrály dominantní roli při rozhodování opustit 

rodnou zemi. Skoro u všech rodin nejdříve přijel jeden z členů rodiny (většinou manžel) a po 

určité době (většinou do roka) i zbytek nukleární rodiny.  

 

Překvapilo mě, že i když všechny rodiny udržují kontakt se širší rodinou, žádná z rodin 

nepotvrdila domněnku, že by někteří její členové žijící v Bulharsku byli finančně závislí na 

jejich podpoře.  

 

Informovanost a s tím spojená problematika klientelismu 

 

Největší problém spatřují respondenti v nedostatku informací ohledně svých práv a povinností 

(hlavně na začátku pobytu, kdy neovládají jazyk). Ti, kteří pracovali (nebo stále pracují) přes 

klienta11 si na tento fakt stěžují nejvíce. Klient jim neposkytuje informace a zakazuje jim se 

bavit s krajany, kteří tady bydlí delší dobu a nejsou na klientovi závislí.  Tímto způsobem se 

na něm stávají závislými a je pro ně těžké se od tohoto systému odpoutat.  

 

Problém je, že někteří tuto závislost nevnímají negativně. Důvodem je, že jim klient zařizuje  

veškerou administrativu a tak pro ně odpadají tyto byrokratické většinou velmi zdlouhavé 

procesy. Nikdo se nemůže vyhnout dlouhé čekací době na cizinecké policii, jelikož se 

vyžaduje osobní vyzvednutí dokladů, jedná se spíše o vyplňování  formulářů, které jsou 

každoročně potřebné při žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu. 

 

Právě tito lidé si ale zároveň nejvíce stěžují na nedostatek informací (konkrétní problém byl 

se zdravotním pojištěním dětí, zda mají nárok na příspěvky na děti atd.) . 

                                                 
11 Klient vlastní know how, jak a kde cizince na trhu práce uplatnit a jak legalizovat jeho pobyt v České 
republice. Klienti jsou volně začleněni do struktur organizovaného zločinu, kterým platí „ výpalné“, tzv. reket za 
to, že mohou působit v oblasti zaměstnávání cizinců.  Veškeré služby, které cizincům jejich klient poskytuje, 
jsou zpoplatněné. Klient od nich vybírá peníze za ubytování, prodloužení nebo legalizaci pobytu, za zřízení 
bankovního účtu či za zdravotní pojištění. Mnozí z klientů zadržují svým „zaměstnancům“ mzdu a platí jim 
pouze zálohy, čímž je dostávají na sociální dno a posilují jejích závislost.(Vintr- Hulíková 2007: 22) 
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Jazyk, jazykové kurzy a nestátní neziskové organizace 

 

Zaujal mě fakt, že ani jedna z rodin nikdy nevyužila služby žádné neziskové organizace a 

pouze jedna rodina navštěvovala kurzy českého jazyka, které jí zajistila Akademie věd, kde 

oba manželé pracují. Zbytek respondentů (kromě dětí, které navštěvují české základní nebo 

střední školy) sice tvrdí, že jsou nespokojení s vlastní znalostí českého jazyka a že by 

jazykový kurz uvítali, ihned ale dodávají, že to z různých důvodů není možné. Většinou 

argumentují nedostatkem času, financí nebo nedostupností kurzů (u těch mimopražských12). 

Kromě jedné rodiny všechny zbývající byly schopné komunikovat v českém jazyce.  

 

Skoro všichni respondenti zdůrazňují výhodu podobnosti bulharštiny a češtiny, jakožto 

slovanských jazyků s částečně společnou slovní zásobou, což jim umožňuje rychleji začít 

rozumět a částečně i mluvit. Možná ale právě tato, na první pohled výhoda, je nenutí dále 

svoje jazykové znalosti rozvíjet. U všech dospělých respondentů byl značně slyšet přízvuk a 

chyby při mluveném projevu. Jelikož v bulharštině neexistují pády, velmi často respondenti 

pádové koncovky nepoužívají  správně. Časté jsou také chyby v délkách samohlásek nebo při 

vyslovování „h“ a „ch“ (neslyší rozdíl a zaměňují je). 

  

Úřady 

 

Dalším častým problémem, na který respondenti naráží, je jednání s úřady (hlavně s 

cizineckou policií). Stěžují si na příliš složité a pro ně ne vždy zcela jasné byrokratické 

postupy a požadavky, hrubé jednání úředníků, dlouhé čekací doby ve frontách atd. 

 

Nedá se to ale generalizovat, protože někteří respondenti vypovídají o ochotě úřednic jim 

nějakým způsobem pomoct nebo poradit. I zde byla zmíněna problematika jazykových bariér 

právě při komunikaci s úředníky. 

 

 

 
                                                 
12 Osobní názor tazatele- zdá se mi, že se jednalo spíše o problém nedostatečné informovanosti o jazykových 
kurzech, jelikož ve všech případech se jednalo o větší města. Samozřejmě problém nedostatku kurzů češtiny jako 
cizího jazyka existuje (viz. výpovědi Vietnamců z menších měst). 
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Bydlení 

 

Jedna z rodin mluvila o velkých problémech při shánění podnájmu. Byli přesvědčení o tom, 

že neochota majitelů pronajmout jim byt je postavena na skutečnosti, že jsou cizinci. Nájemné 

bydlení bylo zároveň jedinou možností pro Bulhary s dlouhodobým pobytem. Teď když je 

Bulharsko členským státem EU, tak jim ve vlastnění nemovitostí mohou bránit pouze příliš 

vysoké ceny, ne však fakt, že jsou cizinci bez trvalého pobytu. 

 

Předsudky 

 

Když už někdo z respondentů narazil na konkrétní problém diskriminace (nebo přesněji hrubé 

chování), tak zdůrazňoval, že jsou to jednotlivé zkušenosti s jednotlivci a že v žádném případě 

nechtějí daný problém zobecňovat. Někteří i připouštějí, že dané negativní jednání ani nemusí 

být způsobeno tím, že jsou cizinci, ale že to jednoduše mohou být osobní nesympatie nebo i 

reakce na jejich chování. 

 

Sociální podmínky a zdravotnictví 

 

Všichni respondenti se shodují na tom, že jsou zde mnohem lepší životní podmínky. 

Zdůrazňují zdejší dodržování zákonů a menší korupci ve vzdělávacím systému a ve 

zdravotnictví. Všichni jsou spokojeni s tím, jakým způsobem systém zdravotnictví funguje. 

Mluví  o lépe zajištěných  službách a o lepší infrastruktuře.   

 

Integrace a adaptace 

 

Všichni respondenti mají přátele jak z  komunit Bulharů, které zde bydlí, tak i mezi majoritní 

společností. Mluvili o určitých rozdílech v chování a zvycích českých přátel a těch v 

Bulharsku (snad všichni zmínili skutečnost, že v Bulharsku se mohou navštěvovat s kamarády 

kdykoliv, zatímco tady jsou návštěvy předem ohlašovány).  Zdůrazňují zájem českých přátel 

o bulharskou kulturu a hlavně o bulharskou kuchyň.  Všichni se ale shodují na tom, že jim 

nejvíce ze všeho chybí příbuzní a přátelé ze země původu. 

 

Snad všichni dospělí respondenti se shodují na tom, že důchodová léta by chtěli strávit 

v Bulharsku se svými příbuznými a známými, i když někteří předtím podotýkají, že je ještě 
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příliš brzo uvažovat, o tom, co bude za tak dlouhou dobu.  Děti  se spíše shodují na tom, že by 

zde chtěly zůstat, výjimkou tvořily pouze dvě dívky, které v České republice žijí něco málo 

přes jeden rok a studují v bulharské škole v Praze. 

3.1.3 Česko- vietnamské vztahy 

 

Z období před rokem 1950 nejsou známy žádné informace, ze by vietnamští občané pobývali 

ve větší míře na území dnešní České republiky. (Kocourek 2004 : 32) První větší skupina 

Vietnamců se objevila v roce 1956. Byly to děti z rodin postižených válkou. Jednalo se o 

stovku dětí, které byly umístěny v dětském domově v Chrastavě na Liberecku. Mnohé z nich 

zůstaly a po studiích se bezproblémově adaptovaly v novém prostředí. (Brouček 2003; 

Kocourek 2004; Pechová 2007) 

 

První skupiny vietnamských vysokoškolských studentů přijely do Československa na přelomu 

let 56-57. Po osamělých dětech, tvořili tito studenti druhou skupinu vietnamských občanů na 

území Československa. (Kocourek 2006) 

 

V období  let 1950 až 1989 vietnamští občané přijížděli na základě dvou dohod: „Dohoda o 

kulturní spolupráci“ a „Dohoda o vědeckotechnické spolupráci“. Na základě první dohody 

přijížděly v padesátých a šedesátých letech do Československa ročně až stovky studentů, kteří 

měli stanovený specifický studijní program.  Na základě Dohody o vědeckotechnické 

spolupráci zde pobývali vietnamští pracovníci a praktikanti na náklady československé vlády. 

Jak studenti tak i pracovníci byli vybíráni na základě jejich výborných studijních respektive 

pracovních výsledků. (Kocourek 2006) 

 

Na základě Dohody o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky 

do československých organizací přijeli další  mladí lidé ve věku 17—25 let, kteří byli školeni 

hlavně ve strojírenských profesích, v energetice a stavebnictví. Jejich pobyt trval šest let, do 

kterých byla zahrnuta šestiměsíční jazyková příprava, dvou až tříletá odborná výuka v 

učňovských zařízeních a výrobní praxe trvající dva a půl až tři a půl roku. (Kocourek 2004 : 

33;  Pechová 2007: 16) 
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Ve vývoji migrace vietnamské populace do Československa je zásadním mezníkem rok 1973, 

kdy v kontaktech obou zemí došlo k průlomu v tom smyslu, že vietnamská strana značně 

zvýšila svou aktivitu, aby přiměla československou stranu k přijímání vietnamské pracovní 

síly v různých oborech na zaučení a následnou praxi v ještě větším měřítku, než tomu bylo 

dosud. (Brouček 2003:16) 

 

Vládní delegace Vietnamské demokratické republiky navštívila Československo v lednu 

1973, aby projednala příchod nových deseti až dvanácti tisíc vietnamských občanů k získání 

profesních zkušeností13.( Brouček 2003: 16) 

 

Pro Československo představovali vietnamští dělníci a učni důležitou pracovní sílu v oborech, 

kde Češi a Slováci nechtěli pracovat. Počet Vietnamců v Československu prudce stoupl mezi 

roky 1979—1985. V roce 1981 pobývalo na zdejší území 30 000 až 35 000 vietnamských 

občanů, z toho dvě třetiny pracovaly v dělnických profesích (Kocourek 2004: 35). Pak došlo k 

postupnému snižování počtu. V roce 1985 to bylo už 19 350 osob, z toho byla naprostá 

většina mužů (14 973). Vietnamci byli rozmístěni po celém území České republiky, nejvíce 

v Praze — kolem 4 000 osob. Do konce osmdesátých let se tento počet postupně snižoval až o 

jednu třetinu v době ukončení platnosti mezistátní smlouvy v roce 1990. (Brouček 2005) 

 

Učni procházeli nejprve tři měsíce dlouhou intenzivní jazykovou přípravou ve společných 

střediscích a další tři měsíce již v podnicích, kde se měli učit. Tříleté učební plány učilišť 

bylo nutno v přípravě vietnamských dělníků zachovat při složitých a náročných profesích, 

zatímco jinde je bylo možno zkrátit, popřípadě položit větší důraz na praktický 

výcvik.(Brouček 2005) 

Pravidla pro studijní pobyty a chování studentů určovala vietnamská ambasáda. Student, 

který absolvoval v Československu vysokou školu s červeným diplomem, zde mohl 

pobývat ještě minimálně šest měsíců po promoci a ambasáda mu pomohla k pracovnímu 

pobytu. Pravidlo o možnosti zůstat po studiu v Československu bylo pro studenty 

                                                 
13 Hlavní starosti tohoto ministerstva souvisely s materiálním zabezpečením imigrace a řešení  personálních 
problémů spojených s výukou češtiny se od něj neočekávalo. Na výuku češtiny byly najímány učitelky v penzi. 
Pro mnohé z nich to byl značný až zásadní zásah do jejich dosavadního života. Často to byla změna velmi 
pozitivní, neboť mezi nimi a vietnamskými učni nebo stážisty vznikala přátelská až příbuzenská pouta (Brouček 
2003:18) 
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obrovskou motivací k perfektním studijním výkonům. Vidina výdělku peněz a možnost 

letecké zásilky se zbožím do Vietnamu (moped, kolo, šicí stroj apod.) je "hnala" do studia. 

Na studijní výsledky vysokoškoláků i učňů působila nepochybně také druhá zásada a to, že 

student nebo učeň bez dobrých výsledků ve studiu byl pod stálou hrozbou odchodu zpět do 

Vietnamu. (Brouček 2005) 

Oproti podmínkám pobytu studentů (kteří byli v menšině) měli praktikanti, pracovníci a 

učňové specifické podmínky v tom, že byli ubytováni v ubytovnách či v internátech a měli 

velmi nabitý oficiální studijní a pracovní program. Každou skupinu vietnamských občanů 

doprovázel tzv. organizátor či tlumočník. Většinou pocházeli z řad Vietnamců, kteří již 

v Československu žili a měli větší zkušenosti s úřady, ovládali češtinu, disponovali 

potřebnými informacemi a vyznali se v právních předpisech. Doprovázeli vietnamské občany 

na úřadech a řešili případné problémy. Tato instituce „tlumočníků“  nedovoloval, aby se 

imigranti z Vietnamu sžili s českou kulturou a aby se integrovali do majoritní společnosti. 

(Kocourek 2004: 35) 

 

Migrace po roce 1989 

 

Dne 26.1.1994 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou 

Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních 

odborných učilištích v Čechách a dne 4.6.1994 v Hanoji Dohoda mezi vládou České 

republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a 

vietnamských občanů. Do České republiky opět přijíždějí učňové i pracující na základě 

oficiálních vztahů. Tentokrát ne v tak velkých počtech, jako před rokem 1989 (např. v roce 

2000, 75 osob). Ujednání o spolupráci v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení bylo 

podepsáno roku 1997. (Kocourek 2004: 37) 

 

Podle Českého statistického úřadu žije na území České republiky 53 432 občanů vietnamské 

národnosti. Je to třetí nejpočetnější cizinecká skupina žijící v České republice14. Převážná 

většina vietnamských občanů žije v České republice na základě dlouhodobého ( 20 324 osob) 

či trvalého (33 108 osob) povolení k pobytu za účelem podnikání či sloučení rodiny. ( ČSÚ ; 

k 29.2.2008 ) 

 

                                                 
14 Na prvním místě jsou občané Ukrajiny (125.407 osob) na druhém občané Slovenska (69.472 osob). 
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Do České republiky přijíždějí  Vietnamci různého stupně vzdělání a různých profesí. Většina 

z nich se ale neuplatňuje na českém pracovním trhu na základě vzdělání a živí se podnikáním 

na základě živnostenského oprávnění. Z velké většiny prodávají levné textilní, obuvnické a 

elektronické zboží, tabák, lihoviny a v pohraničních oblastech další poptávkové zboží. 

V poslední době se objevují v daleko větším množství také kamenné obchody, bistra a 

restaurace. Daleko víc začínají spolupracovat s českými podnikateli a poměrně často se 

vietnamští obchodníci stávají zaměstnavateli českých občanů. Bohužel si tyto vzájemné 

vztahy většinou ponechávají pracovní charakter. (Kocourek 2004: 38) 

Vietnamští občané sem přicházeli a přicházejí za vidinou zlepšení své ekonomické situace. 

Nemigrují ve jménu touhy po změně kulturního prostředí a poznání čehokoli nového. 

Přicházejí v naději zvýšit svůj materiální zisk v blízké budoucnosti. Smysl svých 

ekonomických aktivit formulují Vietnamci žijící v České republice do tří zásad: uživit na 

dobré úrovni rodinu, finančně zabezpečit děti a postarat se o rodiče, kteří jsou ve 

Vietnamu. (Brouček 2005) 

 

3.1.4 Charakteristika vietnamských migrantů 

 

Okolnosti a důvody příchodu 

 

U všech respondentů z Vietnamu se jednalo o ekonomickou migraci. Někteří z nich měli 

zkušenosti s pobytem v Čechách za bývalého režimu a právě základní znalosti jazyka a určité 

povědomí o České republice byly hlavními důvody, proč zvolili Českou republiku jako 

cílovou zemi. Někteří zde měli příbuzné, na které se mohli alespoň na začátku pobytu 

spolehnout, ať už se jednalo o pomoc při vyřizování pobytu nebo o zajištění bydlení. 

 

Ve všech případech nejdříve přijel jeden člen rodiny, je zajímavé, že častěji to byla žena, a 

v průběhu několika let i zbytek rodiny. Většinou obě strany o tomto období vypovídají jako o 

velmi těžkém. Na tento fakt narážely nejčastěji děti, které zůstaly i několik let v zemi původu 

pouze s jedním rodičem, nebo u prarodičů. 
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Informovanost  

 

Vietnamská komunita  je poměrně uzavřená a styky s majoritní společností jsou minimální. 

Proto se většinou od začátku obracejí s žádostí o pomoc ke svým krajanům, kteří zde bydlí 

delší dobu. Ti jim poskytují veškeré potřebné informace. Často se ale jedná o informace 

zkreslené nebo nedostatečné a navíc spojené pouze s vyřízením pobytu a živnostenského listu. 

Často se stává, že neznají svá práva a výhody, které jim například přináší trvalý pobyt. 

 

Jazyk, jazykové kurzy a nestátní neziskové organizace 

 

Uzavřenost skupiny, institut zástupce (prostředníka) a nesociální pracovní doba nedovolují 

většině vietnamských občanů zvládnutí českého jazyka. Tato jazyková nekompetence pro ně 

představuje handicap. Dostávají se do začarovaného kruhu, ze kterého  nevidí východisko. 

 

S výjimkou jedné rodiny, ve všech zbývajících musely děti plnit funkci tlumočníka, jelikož 

rodiče nebyli schopní vypovídat o svých zkušenostech v češtině.  

 

Nemají potřebu se učit česky a nic je nemotivuje. Pracovní prostředí to po nich nevyžaduje, 

jelikož se zde potkávají se svými krajany, se zahraničními turisty a pro domluvu s českými 

zákazníky si vystačí s několika základními slovy. Ke komunikaci s úřady využívají služby 

tlumočníka nebo pomoc svých dětí, které navštěvují české školy a naopak ovládají češtinu na 

velmi dobré úrovni.  Mimo nepatrný přízvuk nemají jakékoliv jazykové bariéry. 

 

Kvůli nesociální pracovní době, často trvající až 14 hodin denně, sedm dnů v týdnu, nemají 

ani možnost navštěvovat jazykové kurzy. Navíc si často stěžují na malou nabídku jazykových 

kurzů a na jejich nízkou kvalitu. Podle jejich výpovědí jsou často jazykové kurzy vedeny 

jejich krajany, kteří sami český jazyk neovládají. 

 

Žádný z respondentů nikdy nevyužil služby nestátních neziskových organizací.  

 

Vzdělávání 

 

Podle výpovědí respondentů je vzdělávací systém ve Vietnamu mnohem náročnější. Děti tam 

nemají volný čas, chodí do školy a pak se pozdě do večera učí. Podle nich je to velký nápor na 



 43 

psychiku, který se odráží v nechuti ke škole obecně. Podle nich je ve Vietnamu velká 

konkurence a chce-li někdo prorazit, musí škole a usilovné práci věnovat vše.  

 

Respondenti vidí český vzdělávací systém, jako velmi účinný a perspektivní. Jejich „naučená“  

píle jim pomáhá být jedněmi  z nejlepších ve třídě a zároveň se jim zdá, že mají mnohem více 

volného času. Zdůrazňují, že zatím co ve Vietnamu byli zvyklí pouze na pasivní učení 

(všechno se učili nazpaměť), zdejší způsob vyučování se jim zdá mnohem účinnější a 

zajímavější.  

 

Velká píle ve škole je zároveň i jakási povinnost vůči rodičům. Oni si uvědomují, že rodiče 

pracují od rána do večera bez nároku na jakékoliv volno právě kvůli tomu, aby mohli dát 

svým dětem, to nejdůležitější a to právě vzdělání. Rodiče si uvědomují, že jejich děti, které 

budou mít vzdělání a zároveň nebudou mít jazykové bariéry, se mohou dostat mezi „elitu“ 

české společnosti.  

 

Další zajímavou věcí, kterou respondenti zmínili je, že ve Vietnamu je velice obtížné 

absolvovat základní a středoškolské vzdělání, získat vysokoškolský titul, je pak podle jejich 

slov poměrně jednoduché.  

 

Úřady 

 

Vietnamští občané neměli na úřady větší stížnosti. Zmiňovali dlouhé fronty na cizinecké 

policii a dlouhé čekací lhůty na vyřízení pobytu za účelem sloučení rodiny. V zápětí ale 

dodávali, že v jejich zemi by to trvalo mnohem delší dobu.  

 

Dospělí imigranti spíše zdůrazňovali klady úředníků, mluvili o jejich snaze jim nějakým 

způsobem pomoct nebo poradit. Děti, které jak už bylo výše zmíněno, svoje rodiče doprovází 

na úřadech, aby jim mohly překládat, ale zmiňovaly případy, kdy cítily určitou aroganci a 

neochotu ze strany úředníků. Podle slov mladých respondentů, rodiče toto chování ani 

nezaznamenávají, jelikož úředníkům nerozumí.  

Vietnamci často cítí nedůvěru k oficiálním institucím a to je možná ta hlavní příčina, proč 

nezmiňovali své negativní zkušenosti s úřady. Nedemokratické podmínky, ve kterých žili ve 
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Vietnamu je naučily být opatrnými a tak je výzkum pro veřejnou instituci pravděpodobně 

znervózňoval15. 

 

Bydlení 

 

Vzhledem k  velikosti  vietnamské komunity v některých českých městech se často stává, že 

po příjezdu  do České republiky bydlí jednotlivec u svých příbuzných, kteří  tady žijí už delší 

dobu. Někdy žijí spolu dvě příbuzné rodiny i po příjezdu zbývajících členů nově příchozího 

imigranta. 

 

Po získaní trvalého pobytu si většinou rodina pořídí byt do osobního vlastnictví. 

 

Předsudky 

 

Respondenti vypovídali, že se s projevy diskriminace někdy setkávají. Jedna z mladých 

respondentek zmínila, že s lidmi, se kterými se osobně zná nejsou jakékoliv problémy, 

chovají se přátelsky a mile, s ostatními je to ale obtížnější. „Ale ty, co neznáme, tak to už je 

horší. A právě taky kvůli tomu já nerada chodím třeba do kina nebo do divadla nebo někam, 

kde se na mě dívají jako na Vietnamku a ne jako na normálního člověka, kterej chce se bavit. 

Jde do divadla a chce se podívat na hezkou hru. Právě proto taky nechodím moc nikam.“ 

(09_DV) 

 

Podle jiných nepřátelství ze strany majoritní společnosti vůči nim, je důsledkem toho, že 

neovládají jazyk a nemohou spolu komunikovat.  

 

Sociální podmínky a zdravotnictví 

 

Všichni respondenti se shodují na tom, že zdejší zdravotnictví je na skvělé úrovni. Zmiňují 

především výhody zdravotního pojištění. Na rozdíl od České republiky se ve Vietnamu často 

setkávali s korupcí, kde i přes zdravotní pojištění se dostal na řadu ten, který nabídnul 

nejvyšší úplatu.  

                                                 
15 Podle výpovědi tazatelky, která rozhovory s vietnamskými občany prováděla, jakmile zjistili, že se jedná o 
rozhovory po VÚPSV, ji automatický odmítali. Někdy dokonce musela tvrdit, že dané rozhovory jsou pro její 
seminární práci, aby svolili k poskytnutí interview. 
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Někteří z respondentů pobírají přídavky na děti, ale většina z nich ani neví, že mají na určitou 

sociální podporu nárok. Navíc podle jejich zásad, cizí pomoc (a tím chápou i pomoc státní) je 

důraz jejich určité neschopnosti. Oni jsou od toho, aby se postarali o rodinu a veškeré státní 

intervence berou jako vlastní selhání. 

 

Dokonce u nich platí to, že se děti  musí postarat o své rodiče a tak velkou část příjmu posílají 

rodičům do země původu. Podle výpovědí dětí, se prarodiče mají po finanční stránce nejlépe, 

protože jsou podporováni všemi svými dětmi. 

 

Integrace a adaptace 

 

K úspěšné integraci do české společnosti jim brání neznalost jazyka. Neschopnost 

komunikovat s českými občany a navazovat přátelské vztahy je odkazuje pouze na krajanské 

vztahy. Cítí nepřátelství ze strany majoritní společnosti, ale zároveň si uvědomují, že je to 

způsobeno neschopností se s ní domluvit. 

 

U dětí je to jiné. Škola jim pomáhá  přirozeně se začlenit do zdejšího prostředí. Mají 

kamarády jak z vlastní komunity, tak i mezi českými dětmi. Většina z nich si na zdejší život 

zvykla a chtěla by se tu usadit na trvalo. Snaží se dokonce dostat českou kulturu a zvyky i do 

své rodiny. 

 

Dospělí imigranti vypovídají o touze zajistit zde svoje děti a pak se vrátit do Vietnamu ke 

svým příbuzným a přátelům. 

 

3.2 Podobnosti a rozdíly 
 
U obou zkoumaných skupin je primárním důvodem imigrace do České republiky snaha 

zlepšit rodinnou ekonomickou situaci. Rozdíl je spíše v tom, že zatímco u imigrantů 

z Bulharska dominují zaměstnanecké poměry, Vietnamci uplatňují mnohem častěji možnost 

podnikat na základě živnostenského oprávnění.  
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Na rozdíl od respondentů z Vietnamu, kteří ve všech případech uváděli uplatnění 

v soukromém sektoru, respondenti z Bulharska pracují jak v soukromém, tak i ve veřejném 

sektoru. Vietnamci o uznání své kvalifikace neusilují, důvodem je pravděpodobně činnost, 

kterou provozují a to „prodej zboží“, kde oficiální uznání není podmínkou, ani žádným 

způsobem nepřináší jakákoliv zvýhodnění. Většina respondentů z Bulharska využívá svou 

kvalifikaci, kterou nabyli v zemi původu. 

 

Pracovní aktivita (doba strávená v zaměstnání) je vyšší u respondentů z Vietnamu 

v porovnání s druhou zkoumanou skupinou. 

 

Jen nepatrná část respondentů obou skupin uvedla, že navštěvovala kurz českého jazyka. A i 

když většina vyjadřovala zájem zúčastnit se kurzů vzápětí dodávala, že z časových, 

finančních a lokálních důvodů, to nejspíš nebude možné. Dospělí respondenti z Bulharska 

přesto ovládají český jazyk lépe než dospělí respondenti z Vietnamu. Jako důvod se zde 

nabízí příbuznost bulharského a českého jazyka a tudíž jednodušší počáteční zvládnutí 

druhého jazyka, alespoň na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky16. 

 

Většina dětí obou imigrantských skupin ovládá český jazyk na vysoké úrovni. I přes 

dokonalou znalost většinového jazyka se některé vietnamské děti stále setkávají s předsudky 

ze strany většinové společnosti. Bulharské děti podobné zkušenosti nemají a zdůvodňují to 

tím, že málokdo pozná, že jsou cizinci. Zde se ukazuje, že pro cizince, který se výrazným 

způsobem fyzicky neodlišuje od majoritní společnosti je dokonalé zvládnutí jazyka 

dostačující podmínkou pro jeho přijetí, bohužel u fyzicky se odlišujícího migranta je to 

obtížnější, přestože ovládá většinový jazyk na vysoké úrovni. Důvodem je pouze to, že na 

první pohled je zřejmé, že se jedná o cizince. 

 

Co se týče přátelských vztahů s občany majoritní společnosti se skupiny liší v tom, že zatímco 

všichni respondenti z Bulharska vypovídají o blízkých vztazích s Čechy, většina dospělých 

imigrantů z Vietnamu přátelské vztahy s Čechy nevykazuje. I zde se potvrzuje tvrzení Jiřího 

Kocourka, že jako jinde na světě vietnamští občané (Asiaté) vytvořili i v České republice 

uzavřenou komunitu (Kocourek 2003, cit dle Drbohlav 2004 ). Podle Dušana Drbohlava tato 

                                                 
16 Pro více informaci viz. Přílohu č.4 nebo kapitolu „Jazyk a legislativa“. 
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uzavřenost, pokud jde o Českou republiku, může být způsobena faktem, že vzájemné vztahy 

byly navázány shora,  dále existencí zástupců a prostředníků, jakož i jinými pozůstatky 

komunistického organizování migrace před rokem 1989 a také přirozenými přírodními a 

kulturními bariérami (Drbohlav 2004). 

 

Respondenti z obou zkoumaných skupin udržují blízké přátelské vztahy se svými krajany a 

alespoň na začátku pobytu většina z nich využívala i služby svých krajanů, v převážné většině 

z důvodů neznalosti většinového jazyka. U obou skupin je v rodinném kruhu užíván mateřský 

jazyk. 

 

Žádný z respondentů nevyužil služby  nestátních neziskových organizací. Jako jedno 

z možných vysvětlení se nabízí nedostatečná informovanost v imigračních skupinách o 

poskytování těchto služeb. Nejjednodušším způsobem pro získávání potřebných informací se 

jeví internet. S tím jsou ale bohužel spojené další problémy. Za prvé ne všichni mají přístup 

k internetu a za druhé pro člověka, který neumí jazyk, je velice obtížné, ne-li nemožné se na 

českých webových stránkách orientovat, najít potřebné informace a přečíst si je. Jednodušší 

pro imigranty je, aby si potřebné informace o České republice, případně o některých zdejších 

neziskových organizacích, zjistili ještě ve své domovské zemi, z výpovědí, ale vyplývá, že 

žádný s respondentů, tento užitečný krok neučinil.  

 

Nabízí se ještě jedno vysvětlení, proč imigranti nevyužívají služby nestátních neziskových 

organizací. Ve většině neziskových organizací působí čeští občané a tak se cizinci obávají  

jazykových bariér, které se mezi nimi objeví.  

 

Návštěvy zemí původu jsou mnohem častější u respondentů z Bulharska. Důvodem je 

pravděpodobně geografická blízkost Bulharska a z toho plynoucí menší náklady na cesty. 
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4.Čtvrtá část - Jazyková vybavenost jako podmínka 

integrace 

 
Jazyk je prostředek dorozumívání a komunikace mezi lidmi. Úkolem jazyka je vyjadřovat 

lidské myšlení a fixovat lidské poznání (Hrbáček 1999: 18). Je to cosi zcela jedinečného, 

nepostradatelného a nenahraditelného v souvislosti s kolektivním vnímáním světa. Je víc než 

jen zvuky a slova. Je klíčem, mostem do světa. (Sapir- Whorf, cit dle Šatlava 2001:55, cit dle 

Budil 1998: 165-169) 

 

Komunikace je neoddělitelnou součástí společnosti, neboť zajišťuje interakce mezi lidmi. 

Komunikace je sdělování obsahů, je to sdělování ne pouze věcných faktů, ale také postojů, 

přesvědčení, přání, citů a pocitů. Jazyková komunikace je sdělování obsahů pomocí 

jazykových prostředků. Prostřednictvím komunikace je spojen jazyk se společností. 

Komunikační funkci plní jazyk jako prostředek, nástroj komunikace pro ni speciálně 

vytvořený. (Hrbáček 1999:25) 

 

4.1 Jazykové bariéry 

 

Je nanejvýš důležité, aby se imigranti učili jazyk hostitelské země. Bez jazykové zběhlosti se 

plně nezapojí do politického, společenského, hospodářského a kulturního života. Proto by stát, 

soukromé organizace i imigranti měli investovat ku svému prospěchu, do jazykové výuky. 

(Niessen 2000: 77) 

 

U dospělých cizinců je zvládnutí jazyka spojované s návštěvou jazykových kurzů. Problém je, 

že kurzy českého jazyka většinou nejsou zahrnuty do struktury integrační politiky České 

republiky. Výjimku tvoří pouze kurzy českého jazyka pro azylanty „v délce minimálně 150 

hodin u skupinového kurzu a minimálně 100 hodin u kurzu individuálního, a to v délce 

zpravidla nejvýše 6 kalendářních měsíců17“.  Kurzy jsou zdarma a jsou realizované MŠMT.  

 

                                                 
17 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o 
zabezpečení integrace azylantů 
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Z rozhovorů, které jsem v rámci  praxe pro VÚPSV s cizinci prováděla, vyplývá, že pouze 

nepatrná část z nich kurzy „Čeština jako cizí jazyk“ navštěvovala. Většinou argumentují 

nedostatkem času, financí nebo nedostupností kurzů. 

 

„Ne. Doučování hledat asi nebudu, protože na to nemám čas.“ (14_MB) 

 

Cizinci se spoléhají na to, že se český jazyk naučí v práci, prostřednictvím televize, rádia, 

čtením časopisů nebo českých knih. 

 

„Noo, jazyk jsem se naučila od kolegů.“ (11_ZB) 

„Jazyk, nechodila jsem do školy, jenom tak jsem se učila od známých, kamarádů. A potom 

televize, časopisy, tak to jsem se naučila.“ (15_ZB)  

„Chceme se naučit česky, takže se snažíme číst  české časopisy“ (11_ZB) 

„No, na začátku jsme poslouchali, pokusili jsme se pak, tak měsíc na to už jsem začala 

mluvit.“(12_ZB) 

 

Domluví se, rozumí a to je možná i důvod proč ztrácí motivaci své jazykové znalosti 

prohlubovat. Mluví nesprávně a  neovládají gramatiku.  To, že se domluví je na jednu stranu 

dobře, ale jak řekl jeden z respondentů „já si myslím, že tady v České republice, když vám 

chtějí rozumět, tak vám rozumí, i kdyby jste mluvili bulharsky . Když ale ta snaha není, tak 

vám nerozumí, i kdybyste mluvili česky.“(14_MB). To svědčí o tom, že  to, že se zde cizinci 

domluví, ještě neznamená, že jazyk ovládají.  

 

„Na začátku rukama. Rukama jsme se dorozumívali. A pak postupně, pomohlo mi to, že jsem 

se hodně skamarádila s jednou kolegyní a pak od ní jsem se naučila docela dost slovíček.“ 

(11_ZB) 

 

Bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme nebo ne, často hodnotíme lidi na základě toho, jak 

mluví. A toto  hodnocení ovlivňuje to, jak se k nim chováme. (Kangas 2000: 92) 

 

Zvládnout plynulost a alespoň přibližně správný přízvuk je pro dospělé imigranty velmi 

obtížné (Kangas 2000: 93). Zároveň pomocí přízvuku je cizinec rozpoznán a je s ním jednáno 

jako s cizincem. Přízvuk je vnímán jako prostředek určování hranice mezi „Čechem“ a 

„cizincem“. Pro imigranty z „Východu“ může přízvuk představovat stigma. Podle přízvuku a 
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dalších charakteristik bývají cizinci kategorizováni na „západní“ a „východní“: V prvním 

případě je sympatické, že Francouzi (a potažmo všichni Západoevropané) zkouší mluvit 

česky. Ve druhém případě imigrantů s „ruským přízvukem“ je to často vnímáno negativně. Na 

příkladu přízvuku je vidět, jakým způsobem může jazyk fungovat jako prostředek, skrze nějž 

se člověk stává a ocitá v postavení cizince, tedy člověka, který je strukturálně a společensky 

nerovný občanovi České republiky. (Grygar- Čaněk- Černík 2006: 35) 

 

Jazyk takto vlastně reflektuje strukturu společnosti. Imigrant je rozpoznán tak, že nerozumí, 

neumí dobře psát česky a především, že má přízvuk. Poté, co je imigrant takto rozpoznán, 

může být rodilým mluvčím jako komunikační partner ignorován, od zaměstnavatele může 

dostat nižší mzdu než český zaměstnanec, muže být nucen platit vyšší nájem anebo mu muže 

být úplně odepřena možnost pronajmout si ubytování, i kdyby byl „bílý“ a vypadal jako 

„Čech“. (Grygar- Čaněk- Černík 2006: 35-36).  

 

4.2 Podmíněnost komunikace a zvládnutí jazyka 

 

Ve své práci si kladu otázku, nakolik je řečové chování podmíněno věkem, vnímáním 

dočasností či trvalostí pobytu na území České republiky, jazykovou příbuzností mateřského 

jazyka k češtině atd.  

 

Jakub Grygar na podobnou otázku a to, kdo je ideálním migrantem  z hlediska učení se 

češtiny odpovídá, že je to mladý člověk, který se hodlá v České republice usadit natrvalo, 

vystudoval zde a má českého partnera (Grygar- Čaněk- Černík 2006).   

 

Pro zřetelnější představu se pokusím použít Bernsteinův koncept řečových kódů, který tvrdí, 

že jsou řečové návyky už od útlého věku podmíněné sociální příslušností. Podle jeho 

hypotézy užívají nižší vrstvy tzv. veřejnou řeč18, zatímco příslušníci středních vrstev hovoří 

formální řečí (Keller 2002: 60). 

 

Tyto kategorie bych chtěla aplikovat nikoliv v závislosti na sociální příslušnosti, ale 

s ohledem na věk a vnímání trvalosti pobytu migrantů. Budu mluvit o dvou skupinách 

                                                 
18 V angličtině je použit termín „public language“, který je českými odborníky překládán jako „ veřejná řeč“. 
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migrantů a to o dětech a dospělých. Pro tyto skupiny určím charakteristické znaky, kterými se 

navzájem odlišují. Obě skupiny se zároveň liší i tím, kterou z uvedených forem řeči užívají. 

 

Děti migrantů přijímají kulturu, hodnoty a jazyk majoritní společnosti skrze přirozené sociální 

vztahy ve škole. Škola jim nabízí ne jenom sociální prostředí, kde jejich integrace probíhá 

spontánně a přirozeně, ale zároveň jim poskytuje i vzdělání. Každodenní komunikace 

v českém jazyce, hodiny českého jazyka a  probíraná látka jim pomáhá při zvládnutí jazyka 

po všech stránkách (fonetické, morfologické a syntaktické).  Narozdíl od svých rodičů oni 

mají sociální jistoty v tom smyslu, že se rodiče obětují a snaží se udělat vše, co je v jejich 

silách, aby svým dětem zajistili kvalitní vzdělání a relativně pohodlný život. Jedinou 

povinností dětí je vzdělávat se. 

 

Oproti tomu jejich rodiče nemají ten prostor pro osobní rozvoj a vzdělávání. Jejich primárním 

úkolem je existenčně zajistit  svou rodinu. Jejich sociální vztahy s majoritní společností se 

odehrávají v pracovním prostředí, které je často nenutí nebo nemotivuje zvyšovat svoje 

jazykové kompetence a jak zde tak při neformálních vztazích se spokojí se schopností se 

nějakým způsobem dorozumět. Někteří z dospělých migrantů se dokonce uzavírají do svých 

komunit, kde si i v cizím prostředí vystačí s mateřským jazykem. 

 

Jak jsem se výše zmínila, obě skupiny se liší tím, kterou z „Bernsteinových řečí“ používají. 

Zatímco dospělí migranti většinou užívají řeč, kterou Bernstein nazývá veřejnou, děti 

migrantů už užívají řeč formální. 

 

Veřejná řeč se podle Bernsteina vyznačuje následujícími rysy: 

1. krátkými, často neúplnými větami 

2. častým opakováním slůvek „tak“, „pak“, „protože“, apod., 

3. malým množstvím adjektiv a adverbií 

4. častým užíváním osobních zájmen, jejichž význam má být zřejmý z kontextu 

5. častými kategorickými tvrzeními 

 

Oproti tomu pro formální řeč jsou charakteristické následující znaky: 

1. přesná gramatická struktura 

2. komplexní větné konstrukce s množstvím spojek a vztažných vět 

3. množství příslovečných určení 



 52 

4. diferencované používání adjektiv a adverbií 

5. nejazyková gesta hrají zanedbatelnou úlohu 

(Keller 2002:60 ) 

 

A stejně jako u Bernsteinových skupin i zde se dá tvrdit že,  zatímco veřejnou řeč používají 

v určitých situacích všichni přistěhovalci, řeč formální je charakteristická spíše pro děti, nebo 

přesněji pro ty  imigranty, kteří přijeli v ranném věku a měli možnost studovat na českých 

školách. 

 

Samozřejmě nemůžeme generalizovat a výjimky můžeme najít v obou skupinách. Tyto znaky 

byly ale pozorovány i u respondentů, se kterými jsme měli možnost provádět strukturované 

rozhovory při projektu „Rodiny přistěhovalců II.“.  Stejně tak byla potvrzena i domněnka, že 

zatímco dospělí migranti počítají s návratem do země původu a tento návrat je z velké části 

podmíněn právě potřebami jejich dětí, mladší respondenti se z velké části shodovali v trvalém 

vnímání svého pobytu na území České republiky. 

 

Otázkou ale zůstává, zda je zvládnutí jazyka důsledkem motivace trvale se zde usadit, nebo 

zda nabyté jazykové kompetence jsou důvodem zůstat v České republice . 

 

Složitá je také  problematika závislosti zvládnutí majoritního jazyka na jazykové příbuznosti 

s mateřským jazykem migranta. Zde to není zcela jednoznačné. 

 

Podle Kateřiny Vlasákové, vedoucí Výzkumného a testovacího centra Ústavu jazykové a 

odborné přípravy, každý cizinec si s sebou přináší zvyklosti ze svého mateřského jazyka 

(mluvíme o tzv. negativním transferu). Něco na základě svého mateřského jazyka aplikuje na 

češtinu. U Slovanů je nutné dbát na správnou výslovnost hlásek, které se liší, Asiatům 

způsobuji problémy hlásky, které nemají, délka vokálů, gramatické struktury atd.  

 

Slované se tolik nepotýkají s problémy v gramatice, ale je u nich silnější negativní transfer 

z mateřského jazyka. Často se jedná o používání koncovek z mateřského jazyka nebo 

zaměňování slov, která jsou si podobná, ale ve skutečnosti znamenají něco jiného19. Dochází 

k nepochopení významu slov tzv. sémantický typ sumu (DeVito 2001:27). To vede 

                                                 
19 Poznámka autorky: Například v bulharštině slovo  úžasný znamená hrozný 
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k nedorozumění. U Slovanů je velkým handicapem se zbavit dikce a intonace svého 

mateřského jazyka. Mají často menší motivaci učit se český jazyk, jelikož se na úroveň A1, 

případně A2, dostanou poměrně snadno, mají pocit, že rozumí a více nepotřebují. Je pro ně 

velice těžké se z této úrovně odrazit, posunout se a dosáhnout úrovně B1. Často Asiat, který 

má na začátku velké problémy vůbec pochopit, jak je čeština strukturovaná a ovládnout její 

výslovnost se nakonec česky naučí lépe. Asiaté potřebují více času ze začátku, ale zase jsou 

hodně motivovaní a velice pracovití.( Vlasáková 2008) 

 

4.3 Faktory ovlivňující zvládnutí druhého jazyka20 

 

Existují faktory, které umožňují lepší a jednoduší osvojení druhého jazyka. Za osvojené jsou 

považované znalosti, které se uschovají v paměti a ze kterých se stane „osobní vlastnictví“.  

To, že se člověk s jazykem setkává v televizi nebo ve svém okolí, nemusí bezprostředně vést 

k tomu, že se jazyk naučí. Naučení se jazyka není možné ztotožňovat s vystavením se jazyku. 

Mnoho z dospělých přistěhovalců je v nové společnosti více let v každodenním styku s 

jazykem  a přesto ho neovládají (Kangas 2000: 114). Zároveň častý poslech druhého jazyka je 

velmi důležitý pro jeho zvládnutí.  (Potter 1960: 177) 

4.3.1 Organizační faktory 

 

Existence alternativních programů 

Je vhodný pro ty, jimž „hlavní jazykový program“ z určitých důvodů nevyhovuje. Jednalo by 

se o možnost výběru. (Kangas 2000: 119) 

 

V praxi by to znamenalo, že by existovaly různé jazykové kurzy češtiny pro cizince. Byly by 

zajišťované různými subjekty (nebo spoluprací několika subjektů). Lišily by se formou výuky  

i cenově. 

 

Kvalifikovaní dvojjazyční učitelé 

Dvojjazyčný učitel, který ovládá mateřský jazyk menšiny i  jazyk většinové společnosti, je 

vždy lepší než jednojazyčný učitel. Umí jazyky porovnat. (Kangas 2000: 120) 
                                                 
20 Druhý jazyk je jazyk, který se používá v každodenním prostředí studujícího. U malých dětí to nemusí být 
jazyk, kterým se hovoří v nejbližším okolí, ale jazyk, kterým se hovoří ve společnosti, ve které žijí. Jakmile je 
jedinec mimo vlastní domov, je zde možnost (riziko) tento jazyk aktivně používat. (Kangas 2000: 113)   
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Nevýhodou, ale může být to, že se student zcela spoléhá na svého lektora a v rámci vyučování 

není motivován mluvit druhým jazykem. Výhodou je to při vysvětlování gramatiky, kdy 

dvojjazyčnost lektora napomáhá, aby byly jevy správně pochopeny a aby nedocházelo 

k chybné interpretaci. 

 

Dostupné dvojjazyčné materiály 

Přesný překlad pomáhá při upřesnění jevu, jelikož existuje mnoho abstraktních pojmů, které 

je těžké přesně vysvětlit a popsat. Může docházet k nedorozumění. Dvojjazyčné materiály 

umožňují také individuální studium. (Kangas 2000:121 ) 

 

V České republice zatím neexistují učebnice češtiny pro samouky, neexistují ani učebnice na 

výuku češtiny jako cizího jazyka pro děti základních škol. (Čemusová 2008 ) Existují pouze 

učebnice „Češtiny pro cizince“, které jsou psané česky, což umožňuje jejich využití pro 

studenty s různými mateřskými jazyky. Jako pomůcka je v závěru některých z nich česko-

anglicko-francouzsko-španělsko-německo-ruský slovník a pomocný slovník terminologický. 

 

Vzhledem k tomu, že neexistují dvojjazyčné učebnice češtiny pro cizince je vhodné využívat  

obrázky a schematické kresby, které napomáhají jednoduššímu zvládnutí alespoň běžné slovní 

zásoby. 

 

4.3.2 Afektivní faktory 

Afektivní faktory, jsou ty faktory, které mají něco společného s city. Jsou v protikladu 

k rozumu. (Kangas 2000: 126) 

 

 

Nízká hladina stresu 

Je ovlivněná očekáváním, kladená na výkon studenta. (Kangas 2000:126 ) 

 

Hladinu stresu mohou zvýšit různé faktory. Odmítavé chování ze strany spolužáků, negativní 

přístup učitele, tlak ze strany rodičů nebo samotná změna prostředí.  
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Vysoká vnitřní motivace 

Vhodná vyučovací metoda a osobní zodpovědnost za zvládnutí jazyka zvyšují úroveň vnitřní 

motivace. Aplikace naučeného v každodenním životě, při vytváření sociálních kontaktů  a 

pozitivní zpětná vazba také přispívá k zvýšení vnitřní motivace zlepšovat své jazykové 

dovednosti. (Kangas 2000:127-129 ) 

 

Motivací může být postavení si určitého cíle. Zde je ale nebezpečí zklamání z případného 

neúspěchu, jsou-li stanovené cíle příliš vysoké.  

 

Vysoká sebedůvěra 

Vnější podpora zvyšuje sebedůvěru jedince. Zároveň i větší očekávaní, která jsou na jedince 

kladena, se odráží ve zvyšování jeho sebedůvěry. (Kangas 2000:129 )  

 

Afektivní filtr se stává neprůchodným a brání zvládnutí jazyka, jakmile je hladina stresu 

vysoká, motivace nepatrná a sebedůvěra slabá. (Kangas 2000: 126) 

 

4.3.3 Jazykové, kognitivní, pedagogické a sociální faktory spojené 

s mateřským jazykem 

 

Dostatečný řečový vývin v mateřském jazyce 

Podmínkou zvládnutí většinového jazyka je dostatečný vývin mateřského jazyka. 

Nedostatečná znalost mateřského jazyka funguje ve škole jako překážka. Když svůj mateřský 

jazyk dítě neovládá dost dobře, je důsledkem nedostatečný základ pro studium většinového 

jazyka. Zároveň dítě přichází o množství učiva při jiných předmětech, jelikož v době, kdy se 

většinový jazyk učí, nerozumí vyučování. (Kangas 2000:132-134 ) 

 

Vědomosti 

Přirozená inteligence pomáhá jedinci porozumět, pomocí logických úsudků. Čím méně ovládá 

jazyk, tím více znalostí musí mít, aby mohl formulovat rozumné alternativy. Je-li člověk 

odborníkem v dané oblasti porozumí odborným textům a přednáškám v druhém jazyce lépe, 

než člověk nevzdělaný v dané problematice, ale ovládající jazyk na perfektní úrovni. (Kangas 

2000:134-136 ) 
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Proto jsou děti cizinců zpravidla zařazovány o jeden a více ročníků níže, než jaký by 

navštěvovaly v zemi původu. Předpokladem je, že tyto děti probíranou látku ovládají a mohou 

se plně věnovat zvládnutí majoritního jazyka. Zároveň jim kompetence, které už nabyly ve 

vyšších třídách umožňují jednodušší zvládnutí druhého jazyka. 

 

4.3.4 Jazykové, kognitivní, pedagogické a sociální faktory spojené 

s druhým jazykem 

 

Dostatečný jazykový vývin v druhém jazyce 

Alespoň částečné zvládnutí druhého jazyka pomáhá pochopit text i bez znalosti všech 

použitých slov. (Kangas 2000:138 ) 

 

Proto je velice důležité osobní nasazení studenta a jeho ochota alespoň na začátku pobytu 

v hostitelské zemi investovat do přípravy a zvládnutí jazyka svůj volný čas.  Čím rychleji 

získá alespoň základní jazykové znalosti, tím jednodušší bude jeho další vzdělávání. Pouze 

vyučovací hodiny (ať už se jedná o jazykové kurzy, nebo školní docházku) nejsou  dostačující 

pro zvládnutí druhého jazyka. 

 

Jazyková nabídka druhého jazyka musí odpovídat znalostní úrovní studenta 

Nedoporučují se příliš zjednodušené formy vyjadřování, jelikož dávají často chybné vzory a 

přitom neulehčují pochopení. (Kangas 2000: 141) 

 

Občané majoritní společnosti by měli s cizinci, kteří ještě neovládají dobře druhý jazyk, 

mluvit pomalu, ale gramaticky správně. 

 

Možnost používat druhý jazyk v každodenním životě (Kangas 2000:141 ) 

Sociální kontakty s majoritní společností a vytváření přátelských vztahů zvyšují 

pravděpodobnost rychlého zvládnutí druhého jazyka.  

 

Možnost slyšet autentické vzory druhého jazyka v jazykově náročných formálních 

situacích 

Je ekonomicky výhodné naučit se formální jazyk. (Kangas 2000:143 ) 
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Jakmile imigranti dosáhnou určité jazykové znalosti je velmi důležité, aby začali číst odborné 

texty a poslouchaly odborné debaty. Zvládnutí většinového jazyka po odborné stránce 

umožňuje imigrantům využít svůj kvalifikační potenciál21. Pro ty, co nastoupí do českých 

škol, je to jednodušší v tom smyslu, že jsou každodenně vystaveni odbornému výkladu.  

 

4.4 Jazyk a legislativa 

 

Nedostatečná znalost českého jazyka způsobuje vyčleňování a oddělování přistěhovaleckých 

komunit. Podceňování jazykové integrace vedlo v některých západoevropských zemích 

ke vzniku paralelních kultur, žijících na okraji společnosti, což následně způsobuje narušení 

sociální soudržnosti ve společnosti. 

 

V Nizozemí byl v roce 1998 přijat Zákon o integraci nových přistěhovalců, který zavedl 

povinnou účast v integračním programu pro přistěhovalce. Program je individualizovaný. 

Zahrnuje výuku holandštiny v rozsahu 600 hodin a návštěvu kurzů sociální a pracovní 

orientace pro všechny nově příchozí. Po roce od zahájení programu je imigrant povinen složit 

zkoušku z jazyka a sociální orientace22.  (Baršová 2005: 4) 

 

Od 1.ledna 2009 vejde v platnost zákon, podle kterého i v České republice bude  zkouška z  

jazyka jedou z podmínek pro udělení trvalého pobytu cizincům. Do přípravy novely zákona 

jsou zapojena  tři ministerstva a to Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra.  

 

Podle prvních návrhů se uvažovalo o tom, že obtížnost zkoušky, kterou by museli cizinci 

žádající o trvalý pobyt složit, by byla na úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. Po srovnání s ostatními evropskými státy se začalo uvažovat o 

přijetí úrovně A2. 

 

                                                 
21 Cizincům často způsobuje problém neuniverzálnost českých odborných termínů. Konkrétním příkladem, se 
kterým jsem se setkala v rámci rozhovorů s imigranty, byly názvy chemických prvků . 
 
22 Nizozemský model povinných integračních kurzů začal být rychle přijímám v jiných evropských zemích, např. 
Finsku, Dánsku, Belgii, Rakousku a Německu. (Baršová 2005) 
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Student na úrovni A2 by měl být schopný se dorozumět  v daném cizím jazyce s rodilými 

mluvčími nejen v běžných komunikačních situacích každodenního života (např. oblast nákupů 

a služeb), ale též při výměně názorů i zkušeností. Student na úrovni A2 rozumí větám a často 

používaným výrazům, dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých vět, přičemž se 

hodnotí to, zda dosáhl svého komunikačního cíle a nikoli bezchybnost. Úroveň je 

specifikována poslechem, porozuměním, mluvením a psaním. Student by měl dosáhnout 

komunikačního záměru, i když nerozumí všem slovům použitým  ve větě. Měl by si umět bez 

problému zajistit běžné potřeby a úkoly (nakupovat, domluvit se na úřadech, objednat se 

k doktorovi), měl by zvládnout poskytnout i získat konkrétní informace (vyplňovat formuláře, 

sledovat zprávy, zeptat se na cestu  atd.) a měl by být schopen vytvářet a udržovat sociální a 

profesní kontakty23. (Bidla- Confortiová-Turziková- Cadská 2005: 2; Vlasáková 2008) 

 

Úroveň A2 stačí v běžných životných situacích, ale nemusí stačit k tomu, aby cizinec 

vykonával povolání, ke kterému potřebuje středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Tato 

úroveň jazykových znalostí je ovšem považovaná za standard pro získání trvalého pobytu ve 

většině zemí. (Vlasáková 2008) 

 

V současné době se ale hovoří o tom, že zkouška potřebná k získaní trvalého pobytu bude na 

úrovni A1. Jednalo by se o nejnižší jazykovou úroveň, kterou jsou schopni dosáhnout 

studenti, kteří přijíždí do České republiky na jeden semestr a mají čtyři hodiny českého jazyka 

týdně. (Čemusová 2008). 

 

Úroveň A1 je podle Společného evropského referenčního rámce charakterizována jako 

nejnižší úroveň generativního užívání jazyka. Studenti, kteří dosáhnou této úrovně, se dokáží 

jednoduchým způsobem zapojit do interakce, umí klást otázky týkající se jich samotných, 

toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí, které mají. Na takové otázky mají umět též odpovídat. 

Měli by být jazykově vybavení tak, aby dokázali iniciovat jednoduché výroky v oblastech 

svých nejnaléhavějších komunikačních potřeb. Předpokládá se, že budou schopni účastnit se 

komunikace o velmi známých tématech a reagovat na ně. (Hádková – Línek – Vlasáková 

2005: 6) 

 

                                                 
23 Pro podrobnější informace viz. Bidla- Confortiová-Turziková- Cadská : Čeština jako cizí jazyk - Úroveň A2. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze- Ústav jazykové a odborné přípravy, 2005 
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Vzhledem ke komunikačním cílům, kterých má být student na úrovni A1 podle Společného 

evropského referenčního rámce schopen dosáhnout, nelze v případě vysoce flexivní24 češtiny 

předpokládat, že jich bude moci dosáhnout zcela bez poučení o gramatice. Do předkládaného 

popisu je tedy začleněn minimální soubor gramatických pravidel, která jsou nutná k dosažení 

předepsaných cílů. Cílem úrovně A1 však není znalost gramatických pravidel, ale dovednost 

dorozumět se v žádané situaci.  (Hádková – Línek – Vlasáková 2005: 6) 

 

Jedním z  primárních důvodů zavedení této zkoušky je usnadnění integrace cizinců do české 

společnosti, prostřednictvím zvládnutí jazyka. Podle odborníků je ale úroveň A1 naprosto 

nedostačující k integraci přistěhovalců. O trvalý pobyt může imigrant zažádat po pětiletém 

nepřerušovaném legálním pobytu na území České republiky. Jestliže bude seznámen s tím, že 

podmínkou je složení zkoušky z českého jazyka, měl by být schopný  za tu dobu zvládnout 

jazyk na úrovni A1 (ale dokonce i na úrovni A2) i bez navštěvování jazykových kurzů 

(Čemusová 2008). 

 

Podle odborníků je snížení jazykové zkoušky na úroveň A1 odrazem celkové nepřipravenosti 

systému výuky i zkoušek (celým názvem : Systém výuky češtiny a zkoušek pro cizince jako 

jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu.). Systému se vytýká velká uzavřenost. Právo 

organizovat zkoušky z češtiny pro cizince pro získání trvalého pobytu mají mít pouze 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. V Praze je ale zatím pouze jedna škola 

s právem státní jazykové zkoušky. Vzhledem k tomu, že se počet žadatelů o trvalý pobyt na 

rok 2009 odhaduje na 30 000, z toho téměř polovina- třináct a půl tisíce, má být v Praze, je 

toto pokrytí nedostačující. (Čemusová 2008; Vlasáková 2008) 

 

Důvodem toho, že oprávnění mají mít pouze školy s právem státní jazykové zkoušky je 

možnost kontroly těchto škol školní inspekcí. Podle odborníků, je ale otázkou, do jaké míry 

jsou pracovníci školní inspekce schopní hodnotit zkoušky z češtiny pro cizince. (Čemusová 

2008) 

 

Na webových stránkách Ústavu jazykové odborné přípravy jsou zveřejněny vzorové testy, 

které jsou připravovány podle standardů mezinárodní testovací organizace ALTE, jejíž členy 

                                                 
24 I na složení jednoduché věty potřebujeme znát základy gramatiky ( v tom se liší od angličtiny) a proto působí 
obtížněji dosáhnout z českého jazyka úroveň A1 než  z anglického jazyka. 
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jsou například instituce připravující cambridgeské zkoušky nebo Goethe institut. (Čemusová 

2008, Vlasáková 2008 ) 

 

Podle dosavadního návrhu bude stát platit žadatelům jeden pokus zkoušky25. Bude také 

uznávat znalost češtiny uchazečům, kteří složili maturitní zkoušku z českého jazyka nebo jsou 

držiteli dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně na úrovni A1. ( Čemusová 

2008)  Certifikát o zkoušce z českého jazyka nemusí dokládat děti cizinců do 15 let a senioři 

nad 60 let. Výjimku tvoří také ti, kteří prokáží, že mají mentální nebo tělesné postižení, které 

jim znemožňuje komunikaci. Poslední výjimkou jsou žadatelé, kteří doloží, že během 

posledních dvaceti let byli nejméně rok žáky školy s českým vyučovacím jazykem. (Mlšová 

2008) 

 

V minulosti se uvažovalo o poskytování dotace ve formě poukazu na kurzy češtiny pro 

cizince v hodnotě okolo 4 000kč, z tohoto záměru se ale ustoupilo. 

 

Zahraniční uchazeči o studium na českých vysokých školách (s výjimkou slovenských 

studentů) budou povinni prokázat znalost českého jazyka na úrovni B2 podle  Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

Student na úrovni B2 by měl dokázat porozumět hlavním myšlenkám složitých textů 

týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve 

svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný 

rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv 

účastníka interakce. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních 

témat. Rozumí většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumí článkům a zprávám zabývajícím 

se současnými  problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní  postoje či stanoviska. Rozumí 

textům současné prózy.  Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a 

vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a 

nevýhod různých možností. (Evropské úrovně referenčního rámce pro jazyky- viz. Příloha č. 

4.) 

 

                                                 
25 Pro představu: Zkouška na úrovni A2 na Ústavu jazykové a odborné přípravy stojí 3500kč. Zahrnuje vydání a 
případně i zaslání certifikátu, vzorové varianty zkoušky a zodpovězení případných dotazů . 
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Společnost Scio připravuje v rámci Národních srovnávacích zkoušek, i zkoušku z Češtiny pro 

cizince na úrovni B2. Termín konání je stanoven na 31.5.2008 v Praze a v Brně. Zkouška 

proběhne jako standardní součást Národních srovnávacích zkoušek, které fungují jako 

prostředek, který umožňuje dostat se na vybranou vysokou školu26.   

 

Jak už bylo výše řečeno, test bude připravován na úrovni B2 podle společného evropského 

rámce a bude obsahovat tyto části: poslech, čtení s porozuměním, konverzační situace, 

gramatické jevy, doplňování do vět (stylistika i syntax). (Scio 2008)  

 

Rozhodnutí, připojit  jazykovou kompetenci do konceptu integrační politiky, jako jednu 

z podmínek pro získaní trvalého pobytu a pro přijetí na českou vysokou školu, je krok 

správným směrem. Jsou to významné motivační faktory, které přinutí imigranty k zvládnutí 

většinového jazyka a přispěje k jejich integraci. Znalosti ale musí být na vyšší úrovni než je 

A1, má-li toto nařízení plnit integrační funkci. Zákon vyžaduje delší časovou přípravu, 

odborné rady profesionálů v dané problematice a větší otevřenost. Je nutná veřejná diskuse a 

důkladnější informační kampaň.  

 

4.5 Jazyk a vzdělávání 
 

Cizinci v České republice mají v oblasti vzdělávání stejná práva a povinnosti jako občané 

České republiky (pokud není zákonem stanoveno jinak). Cizincům náleží právo na vzdělání 

podle Listiny základních práv a svobod27.  

 

Český vzdělávací systém umožňuje ne jenom nabytí jazykových kompetencí, ale také sociální 

prostředí, kde se děti cizinců snadněji adaptují. Každodenní styk s vrstevníky a vzájemná 

interakce urychluje a zlepšuje jejich jazykové znalosti. 

 

 

                                                 
26 Seznam fakult, které v roce 2008 přijímají podle výsledků NSZ najdete na internetové adrese: 
http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/pz_scio.asp 
 
27  http://www2.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/o/1414-07-2007-4__vzdelavani_cizincu 
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4.5.1 Vzdělávání a začátky 

 

Začátky jsou ale velice obtížné.  Neznalost jazyka neumožňuje dětem zapojit se do kolektivu 

a tyto děti jsou velmi často izolované.  

 

„Nejdřív byl problém jazyk, než jsem začala rozumět. Pak asi děti. Pro ně jsem byla „ten 

cizinec“ a pořád říkaly, ať se vrátím do své země, když jím nerozumím.“ (11_D1B) 

„No, tak ten pocit byl takovej blbej. Já jsem měla pocit, že se mi všichni posmívají, jako že 

všichni mě mají za nějakýho vetřelce a jako že se mě nějakým způsobem potřebují zbavit. No, 

jako moc jsme si nerozuměli a nebavili jsme se, protože já jsem jim nerozuměla, asi oni taky 

ani mně.“ (11_D2B) 

 

Na zajímavou věc upozorňují T.Bitrich a J.Paleček. Podle nich neschopnost dětí domluvit se, 

přináší obtíže v interakcích. Děti nejsou schopné verbálně reagovat na připomínky svých 

spolužáků, a tak se častěji uchylují k fyzickému násilí. Se zlepšením jazykových dovedností 

ustupuje i jejich agresivní chování. 

 

Odborníci z oblasti vzdělávání cizinců usilují o to, aby alespoň v těch nejkomplikovanějších 

případech bylo dětem přicházejícím z odlišných kulturních a jazykových oblastí umožněno, 

vzdělávat se podle individuálních programů. V rámci nich by se na začátku zaměřily hlavně 

na zvládnutí jazyka a na osvojení si základních znalostí podstatných pro zapojení se do 

majoritní společnosti. Do běžné výuky by se zapojovaly postupně, plné zapojení by bylo 

možné až po osvojení nezbytného jazykového minima. (Nešporová 2007: 41- 42; Kangas 

2000 ) 

 

Segregované vzdělávání cizinců ale není vždy žádoucí, naopak z hlediska integrace je 

upřednostňována společná výuka v kolektivu s českými žáky (Nešporová 2007: 53).  

 

U dětí jejichž mateřským jazykem je jazyk slovanský se předpokládá, že  jazykové bariéry 

budou překonány jednodušeji a rychleji. Většinou nastupují do české školy bez jakékoliv 

přípravy a bez jakýchkoliv znalostí jazyka.  Jiné je to u dětí, jejichž jazyk je ze vzdálené 

jazykové skupiny. Zde to většinou funguje tak, že se začnou učit jazyk ještě v průběhu letních 

prázdnin, aby mohly nastoupit do třídy alespoň s minimálním základem. 
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„No, já jsem přijel v červnu a pak, 16. června to bylo. Byl jsem doma dva dny a hned mě 

poslali k jedný učitelce na jazyk prostě. Byla to bývalá učitelka a teď už neučí. No a tak jsem u 

ní byl dva měsíce a v září jsem šel do školy. No byl jsem takovej mimoň trochu, ale měl jsem 

výhodu, že jsem měl dobrou paměť. Tak jsem toho trochu do sebe narval. No moc to nebylo. 

Ale jako učil jsem se, jako pohoda, všechno. Učil jsem se ve škole, totálně jsem skoro nic 

nepochopil. Vždycky jsem šel domů a ta učitelka mi to znovu vysvětlila prostě.“  (06_S1V) 

U dětí, jejichž mateřským písmem není latinka, je kladen velký důraz i na zvládnutí písma.  

„A učili jsme se vlastně psát. Učitelky nám dávaly zvláštní sešit, abysme se jako ještě 

intenzivnějc, než ty český děti, učili.“ (12_DB) 

Starší děti, mají někdy výhodu v tom, že částečně ovládají nějaký světový jazyk (nejčastěji 

anglický jazyk), takže ovládají i latinku. 

4.5.2 Základní vzdělání 

 

Podle novely zákona z 1.ledna 2008 mají děti cizinců, pobývajících na území České republiky 

nelegálně, právo na základní vzdělání. Stát navíc za tyto žáky platí veškeré výdaje, takže se 

školy nemusí obávat zvýšených nákladů svého rozpočtu.  I přesto dochází k odmítání těchto 

dětí. Často se totiž školy v daném zákoně nevyznají, jelikož se v jednom z odstavců píše, že 

žák musí uvést místo trvalého bydliště. V dalším paragrafu je však uvedeno, že děti 

nelegálních přistěhovalců tuto povinnost nemají. V zákoně je i paragraf, který zdůrazňuje, že 

ředitel nemá povinnost hlásit nelegální přistěhovaleckou rodinu cizinecké policii. Oprávnění 

k pobytu na území České republiky musí přistěhovalci prokazovat v případě středních škol, 

uměleckých škol a škol mateřských. (Machálková 2008 ; Přibil 2008) 

 

Jelikož je základní vzdělání povinné není zde podmínkou pro přijetí zvládnutí jazyka.  Děti 

nemusí prokazovat jakékoliv znalosti. Často se ale stává, že jsou děti cizinců zařazovány o 

jeden ročník níže, než jaký by navštěvovaly v zemi původu.  

 

„Ne, tak tady je takový zvyk, jako nenapsaná dohoda, že při nově přijatý prostě jako 

Vietnamců, tak automaticky rodiče chtějí, aby šli o jednu třídu níž, aby se začali učit jako ten 

jazyk prostě, protože to učení pro ty jejich syny, co se učili ve Vietnamu, tak to je úplně, tam 

se fakt maká jako na stroji. Takže vlastně jako chtějí zvládat ten jazyk.“ (06_S1V) 
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Problém je spíš v tom, že některé děti jsou zařazovány o dva až tři ročníky níže a tím dochází 

k velkým věkovým rozdílům mezi nimi a ostatními žáky. „Experti z nevládních organizací 

hodnotí zařazení o několik stupňů níž především jako psychologický problém. Děti mají 

pochopitelně potíž zapojit se do kolektivu spolužáků. To ovšem může znamenat poměrně 

citelný problém, protože právě zapojení se do kolektivu výrazně podporuje zvládnutí českého 

jazyka.“ (Bitrich –Paleček 2007:35) 

 

„Ne, tak jsem přijela, ta mamka hned mě dala do školy. Ale protože jsem neuměla česky, tak 

mě dali do takový o tři třídy dozadu. Jako jsem měla jít do osmičky, tak mě dali jenom do 

pátý.“ (09_DV) 

„Šel jsem do druhý a ve Vietnamu bych šel do pátý“ (06_S2V) 

„Ve Vietnamu se učila pátou třídu, ale já jsem, když jsem přijela sem, tak jsem musela se učit 

třetí třídu.“ (07_D1V) 

 

Nedostatečná znalost většinového jazyka dítětem je považovaná ve škole za studijní deficit 

(Kangas 2000: 194). Škola kompenzuje tento deficit tím, že děti cizinců zpočátku nejsou 

klasifikováni z předmětu „Český jazyk a literatura“. Znalosti dalších předmětů bývají 

většinou klasifikovány známkami od samotném nástupu do třídy. 

 

„První dva roky mi nedávali známky z češtiny, ale potom už jo. „ (11_D2B) 

 

 Dalším velkým problémem, který musí žáci překonat je právě zvládnutí gramatiky.  

„Já neumím jako dát čárky a háčky“ ( 06_S2V) 

Ale ne vždycky je gramatika tou největší překážkou. 

„No a třeba gramatiku, tak jsem válel líp než Češi, protože to bylo takový logický trošku. Ale 

sloh a tak, tak to nestálo ani za řeč.“ (06_S1V) 

 

Samozřejmě i zde hraje důležitou roli věk dítěte. Čím je mladší, tím větší je pravděpodobnost, 

že celkové zvládnutí jazyka bude rychlejší a dokonalejší. 

 

„Ještě jsem chodila do školky asi jeden rok. Možná trochu míň, ale naučila jsem se to celkem 

za krátkou dobu….. Ne, už ne (neměla žádné problémy). Už jsem to uměla skoro jako, no 

prostě dobře jsem už uměla mluvit.“ (13_DB) 
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„Nakonec to dopadlo tak, že jsme uměli číst líp než oni (České děti). To bylo fakt komický.“ 

(12_DB) 

 

4.5.3 Středoškolské vzdělání 

 

Vstup na střední školu je mnohem obtížnější než na školu základní. Podmínkou je většinou 

úspěšné složení přijímací zkoušky, kde je i písemná zkouška z českého jazyka. Ředitel školy, 

může cizincům tuto zkoušku prominout, ale přesto musí uchazeč projít ústním pohovorem, 

který by prokázal, zda český jazyk ovládá alespoň na komunikativní úrovni a zda bude 

schopen danou školu zvládat.28 

 

Zde je navíc neznalost jazyka zároveň doprovázena i těžšími osnovami probírané látky a pak 

je obtížné rozpoznat, zda se jedná o deficit znalostí, nebo o jazykovou nekompetenci. 

Pro cizince, kteří s příchodem musí nastoupit na českou střední školu nastává velice obtížná 

situace. 

 

„No, já jsem přemýšlela, že nejradši bych se vrátila(do Bulharska) teď, až dokončím tady ten 

školní rok. Ale nevím, záleží to na rodičích, jak se s nimi domluvím. Nevím, nevím. Jestli to 

nebudou chtít, tak asi zůstanu tady, ale nechce se mi jít do české školy po osmé třídě. Teď 

chodím do osmý, takže jít do devátý třídy do české školy, tak mi to přijde trochu nesmysl, tak 

nevím, co budu dělat. A tady jediný obor, který můžu udělat v bulharské škole je cestovní 

ruch. A nevím, jestli se mi chce studovat cestovní ruch. Nevím, jak se pak uplatním. Tak fakt 

nevím, co mám dělat.“(14_D1B) 

 

Je velice obtížné v tomto věku zvládnout jazyk na určité úrovni během poměrně krátké doby. 

Tito studenti proto většinou volí méně náročné školy, případně studium ve škole, kde se 

vyučuje v jejich mateřském jazyce (těchto škol není mnoho, proto je to spíš výjimka).  A když 

                                                 
28 Ředitel střední školy u cizince, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole a který 
k přihlášce připojí doklad nebo potvrzení podle § 1 odst. 7 písm. d) a e), ověří znalost českého 
jazyka rozhovorem. 

VYHLÁŠKA č. 10/1997 Sb.o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních 
školách zřizovaných státem- http://www.msmt.cz/Files/Predpisy2/vyhl.prijimani-
nastredniskoly.doc 
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už, tak jim studium v těchto školách zavírá dveře k integraci  do zdejší společnosti. I zde hraje 

hlavní roli český jazyk, který se zde děti nenaučí. 

 

„Ne. Jestli jde o to, zda mě ten učitel, který nám to vykládá, naučí, tak to rozhodně se 

nenaučím.“ (14_D1V) 

 

4.5.4 Vysokoškolské vzdělání 

 

Nástup na vysokou školu je většinou též podmíněn úspěšným složením přijímacích zkoušek.  

To se může stát problémem, je-li součástí přijímacího řízení zkouška z českého jazyka. 

Většina studentů, kteří ještě neovládají jazyk, proto volí vysoké školy technického zaměření, 

kde zkouška z českého jazyka není nutností.  „Z hlediska zvládnutí českého jazyka může být  

přijetí na vysokou školu jednodušší než přijetí na střední školu. Vynechání přijímacích 

zkoušek ale snadno může vést k tomu, že se na školy dostávají lidé, kteří nemají kapacitu 

studium dokončit. Ať už kvůli jazyku nebo z jiných důvodů.“ (Bitrich –Paleček 2007 : 26) 

 

I zde může být neznalost jazyka příčinou sociální izolace. 

I toto jsou některé z důvodů, proč od příštího roku vejde v platnost zákon, podle kterého ne 

jenom žadatelé o trvalý pobyt v České republice z řad cizinců, ale stejně tak i zahraniční 

uchazeči o studium na českých vysokých školách budou muset složit zkoušku z českého 

jazyka. Podle daného zákona, zahraniční uchazeči o studium na českých vysokých školách (s 

výjimkou slovenských studentů) budou povinni prokázat znalost českého jazyka. Aby mohl 

být zahraniční uchazeč přijat ke studiu na české vysoké škole, bude muset prokázat znalost  

jazyka na úroveň B2  Společného evropského referenčního rámce. 29 

 

Vysoké školství je oblastí vzdělávání, ve které studuje nejvíce cizinců. Cizinci studují 

především v bakalářských a magisterských studijních programech prezenční formou a 

například v akademickém roce 2006/07 tvořili 7,6 % všech studentů vysokých škol. ( ČSÚ: 

17.8. 2007) 

 

                                                 
29 http://www.novinky.cz/clanek/133756-stehlikova-znalost-jazyka-je-dulezitym-predpokladem-integrace-
cizincu.html/ 21.2. 2008 
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Graf 1 
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                                                                                             Zdroj: ČSÚ; graf: autorka 

Nejčastěji se jedná o zahraniční studenty ze Slovenska (16 503 osob, 67 % cizinců na VŠ), 

Ruska (1.089 osob, 4 % cizinců na VŠ), Ukrajiny (760 osob, 3 %), Vietnamu (576 osob, 2 %) 

a Velké Británie (419 osob, 2 %). Nejvíce cizinců studuje na vysokých školách v Praze, Brně, 

Ostravě a Olomouci. (ČSÚ: 17.8. 2007) 
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I když se nejčastěji jedná o státní příslušníky Slovenska, zájem studovat na českých vysokých 

školách se stále zvyšuje i u ostatních národností. Za poslední čtyři roky se zájem cizinců (bez 

studentů ze Slovenska) o studium na vysokých školách více než zdvojnásobil. 

Graf 3 
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                                                                                        Zdroj: UIV; graf: autorka 

 

4.6 Jazyk a trh práce 

 

Jazykové kompetence imigranta hrají důležitou roli při hledání práce, vyjednávání vlastní 

pozice v rámci firmy a pracovního kolektivu a uplatňování  kvalifikace nabyté v zemi původu. 

Lepší znalost češtiny, angličtiny a případně dalších světových jazyků jsou jedním z klíčových 

předpokladů pracovní mobility imigranta.(Grygar- Čaněk- Černík 2006: 31) 

 

Na českém pracovním trhu není na velkou část pozic, které imigranti obsazují, vyžadována 

příliš vysoká znalost českého jazyka. (Grygar - Čaněk- Černík 2006: 31) 

 

„Bylo to, jako těžko bylo, ten začátek je, začátek jak nemluvíš jazyk, ale stejně práce byla a 

jak máme známý, se poradil, on mi to mi řekne, přijď, půjdeme shánět práci, jdeme tam. Tak 

jsme si našli. Bylo těžké, ale nebylo tak hrozný, ne.“ (15_ZB) 
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Platí to jak pro manuální, tak pro kvalifikované pozice. Vyšší úroveň znalosti češtiny se 

vyžaduje především u pracovních míst, která jsou založena na přímé komunikaci s českým 

zákazníkem, získávání důvěry klientů anebo na práci s jazykem (např. tlumočení, překlady, 

přednášení). (Grygar- Čaněk- Černík 2006: 31) 

 

„Čeština je pouze jedním z pracovních jazyků. Rozdíly v používání jednotlivých pracovních 

jazyků se objevují mezi českými a mezinárodními zaměstnavateli a pracovními kolektivy.“ 

(Grygar- Čaněk- Černík 2006: 31) 

 

Rozhodne-li se, ale přistěhovalec v České republice zůstat na trvalo, většinou se snaží své 

jazykové dovednosti zdokonalovat. Zvýhodňuje ho to ne jen v práci, ale při celkovém procesu 

integrace.  

 

„Vypadalo to už vážně, že tady zůstanu dýl, tak jsem si říkala, že to je lepší mluvit česky než 

anglicky.“ (13_ZB) 

 

„U značné části respondentů dochází k ovládnutí jazyka na určité úrovni, která je nezbytná 

pro dané zaměstnání a na kterou si zvyklo prostředí, ve kterém se imigrant pohybuje.“ 

(Grygar- Čaněk- Černík 2006: 31 ) 

 

„Víte, ta fabrika, tam byli spoustu Češi a tak postupně nás učili pomalu a to. No, žádný kurz 

jsme neměli…. No, od kolegů a od televize, rádio a tak. Postupně pomalu, pomalu a si zvykneš 

na ten jazyk. Ale nemluvíme tak ještě dobře…. No, rozumíme všechno. To je důležitý.“ 

(11_MB) 

 

Často se imigranti spokojí s tím, že češtině rozumí a že se nějakým způsobem domluví. 

 

„Takže jsem se začala učit postupně slovo od slova a řekla bych, že teď po 11 měsících tady, 

tak ten jazyk nemůžu říct, že ho ovládám na tisíc procent, ale dorozumím se. Když jdu do 

obchodu, tak řeknu, co bych chtěla a rozumí mi. Teda rozumí, když chtějí rozumět, tak 

rozumí.“ (14_ZB) 
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 Zaměstnavatelé většinou přistěhovalce nemotivují k lepšímu zvládnutí českého jazyka a 

spokojí se jen s určitou (případně žádnou) znalostí češtiny.(Grygar- Čaněk- Černík 2006: 31) 

 

„Imigranti tak dosáhnou určité úrovně, kterou považují za dostatečnou pro dorozumění se či 

bezproblémovou komunikaci v určitém kontextu, sociální okolí si na ni zvykne a 

zaměstnavatel nevyžaduje lepší znalost češtiny.“ (Grygar- Čaněk- Černík 2006: 32) 

 

Jsou i jedinci, kteří neovládají ani základy češtiny. Využívají služby tlumočníka, které jsou 

ale finančně příliš nákladné. 

 

„Ty tlumočníci jsou tady strašně drahý. Oni si naúčtujou, nějakejch, asi 400,- na hodinu 

účtujou. No a to je vždycky, oni počítají i to čekání, že když už byl na úřadech, to číslo, když si 

vemete, když si vezme číslo, tak tam třeba sedí dvě hodiny a čeká, tak to taky berou, prostě to 

taky počítaj. To jsou prostě pálky za to.“ (10_ZV) 

 

Nákladnost těchto služeb, většinou nutí imigranty, aby využívali jazykové znalosti svých děti, 

které navštěvují české školy a český jazyk ovládají na vysoké úrovni. Když je práce, kterou 

vykonávají žádným způsobem nemotivuje zlepšovat své jazykové znalosti, tak si s pomocí 

svých dětí vystačí bez výrazných problémů.  

 

„Jestli to bude pro ní jako výhodný, až bude třeba mít obchod třeba ve městě, kde budou 

hlavně Češi zákazníci, tak se tomu bude věnovat. Ale teďko má i mě, že třeba to je všechno v 

pohodě.“ (09_Z1V) 

 

Jedná se z velké části o občany Vietnamu, kteří se usadili u česko-německých hranic a vystačí 

si se základy němčiny. K zvládnutí češtiny je nic nemotivuje a nevnímají ji jako potřebný 

nástroj ke komunikaci. Jsou obklopeni svými krajany a  zákazníci jsou převážně ze zahraničí. 

 

Nutnost praktické komunikace s majoritní společností a jejími institucemi se netransformuje 

v široký rámec integrace (jak by si přál stát), nýbrž se projevuje vnitřní strukturalizací a 

vnitřní autonomní stratifikací vietnamského etnika v České republice jako celku a především 

na úrovni jednotlivých lokálních komunit ve výrazných střediscích (Cheb, Aš, Potůčky, 

Železná Ruda, Praha, Brno a jiné) a zvláště tam, kde jsou velkoobchodní tržnice. Vytváří se 

vlastní soběstačné služby uvnitř vietnamského společenství, které se specializují na 
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zprostředkování styku ostatních Vietnamců s majoritní společností. Základní součástí těchto 

služeb jsou především překladatelství a tlumočnictví. (Brouček 2003:13) 

 

 

Z hlediska hledání zaměstnání a šíře nabídky práce je pro značnou část přistěhovalců znalost 

českéhojazyka zásadní. (Grygar- Čaněk- Černík 2006: 32) 

 

„Já chci strašně moc, protože to je jasný, že když máš dobrou češtinu, budeš mít i lepší práci, 

ale, no prostě nemám čas. Hodně práce doma, to jsou věci, moc věci, které čekají jenom na 

mě.“ (11_ZB) 

 

 Určitá část nově příchozích imigrantů je odkázaná na pomoc svých známých, kteří jsou 

v České republice delší dobu a už ovládají alespoň základy češtiny a mají potřebné informace. 

 

„Mám tady bratrance. Tak jsem informace získala od jednoho bratrance, který tu byl zde asi 

o 4 roky dříve nebo dva než já a ten bratranec mi říkal.“ (06_ZV) 

 

Příbuzní a známí jim zároveň pomáhají se sháněním práce, případně s vyřizováním 

živnostenského listu za účelem podnikání a tak si i zde vystačí se svým mateřským jazykem. 

 

„Že to bylo snadný, že přes známý a tak to nebylo nic těžkýho. Že to nebylo třeba přes český 

lidi, tak nepotřebovala češtinu, tak nebyl problém, protože to bylo přes Vietnamce, tak to bylo 

lepší, že mohla se domluvit a najít práci bez problémů.“ (09_Z2V) 

4.6.1 Klientský systém 

 

Častější jsou ale případy, kdy cizinci nemají dostatečnou znalost českého jazyka a musí se 

spolehnout na zprostředkovatelské firmy. I zde většinou působí jejich krajané, kteří jsou tady 

už delší dobu, umějí jazyk, orientují se na trhu práce a mají kontakty. Tímto způsobem se 

dostávají do klientského systému.   

 

„Na začátku jsme pracovali jako přes prostředníka, ale to byla česká firma.“ (15_ZB) 

„Co se týče České republiky, to bylo jiné, protože mi přišel zpátky dopis, že mě schválili, že 

bych vyhovoval a poslali mi telefonní číslo přímo zaměstnavatele, nebo přesněji byl to 
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prostředník, Bulhar, který má dohodu s českou firmou. Řekl mi, že je všechno zařízený, že 

práce je zajištěná a že i ubytování mi zajistí, takže není žádný problém.“ (14_MB) 

 

Zprostředkovatel, neboli klient, přistěhovalcům sice většinou zařídí všechny potřebné 

doklady, ti se ale na něm stávají závislými. Nemají potřebné informace a ty které dostávají od 

prostředníka jsou často nedostatečné a zkreslené. Jazykové bariéry umocňují danou závislost 

tím, že nemají, nebo neznají jinou možnost. 

 

„Ne, on nám zakazoval, abychom mluvili vůbec s lidmi , protože bychom se dozvěděli jak to 

tady funguje.“ (11_ZB) 

 

Tyto „krajanské služby“ jsou většinou placené. 

 

„Jako na začátku jsme byli u klienta, Bulhar, který měl podepsanou smlouvu, se švadlenskou 

firmou, ale to bylo moc špatný, protože půlku platu nám bral pro sebe.“ (11_ZB) 

 

Klientský systém představuje prostředí, ve kterém se přistěhovalec stává závislým na 

zprostředkovateli práce a může být vykořisťován. (Vintr- Hulíková  2007: 21). 

4.6.2 Sociální exkluze na trhu práce 

 

Nižší úroveň znalosti českého jazyka vystačí v pozicích vyžadujících „nízkou“ kvalifikaci 

jako jsou úklidové práce, stavebnictví či textilní průmysl, kde není nutná složitější 

komunikace v češtině. Nejdůležitější je pro ně domluvit se svými spolupracovníky a šéfy. 

(Grygar 2006) 

 

Jazyková kompetence, ale nepředstavuje pouze pragmatický nástroj k domluvě na pracovišti. 

Sociální kontakty a přátelské vztahy s kolegy jsou velmi důležitým faktorem ne jenom při 

integraci cizinců, ale také pro efektivní zvládnutí pracovních povinnosti. Jazykové bariéry 

často vytváří hranice mezi českými občany a cizinci. Jsou případy, kdy dochází k sociální 

exkluzi imigrantů v pracovním prostředí, což se odráží na psychice jedince a na jeho 

pracovním výkonu . 
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„Já jsem naprosto izolovaná a nikdo se se mnou nebaví. Já jsem to zkoušela dvakrát nebo 

třikrát začít se s nima bavit, ale z jejich strany není žádný zájem prostě. Nechtějí se se mnou 

bavit. A nejhorší je, že stejným způsobem se nechovají jenom ty kolegyně, ale stejně negativně 

se ke mě chovají vedoucí. Oni mě neznají, neví o mně nic, ví jenom, že jsem cizinka.“ (14_ZB) 

 

Často se stává, že jsou cizinci sociálně vyloučeni z důvodů vykonávání práce v nesociálním 

čase. Pracují časně od rána do pozdních večerních hodin a o víkendech. 

 

„Že jak chce mě tady uživit a dát mě tady do školy, tak musí pracovat 10 až 14 hodin denně. A 

vůbec nemá ani dovolenou, ani víkendy, musí pracovat každej den. A takhle žije 13 let. Je to 

náročný.“ (09_Z1V) 

 

Tato pracovní doba jim neumožňuje navazovat sociální kontakty s majoritní společností a 

tímto způsobem se přirozeně integrovat. Přátelské vztahy s majoritní společností jsou zároveň 

velmi důležité pro zvládnutí jazyka. Tato pracovní doba jim zároveň ani neumožňuje 

navštěvovat jazykové kurzy „češtiny pro cizince“, které jsou většinou v odpoledních 

hodinách, takže se jejich možnosti zvládnout jazyk, přirozeným způsobem (prostřednictvím 

sociálních kontaktů) nebo prostřednictvím doučování, snižují.  

 

Zároveň právě práce, nebo přesněji vyšší finanční ohodnocení, je jednou z největších motivací 

pro imigraci v České republice. Ve všech rodinách respondentů byl alespoň u jednoho člena 

domácnosti, ekonomický důvod migrace primárním. 

 

„Protože to bylo prostě, oni oba dva mají vysokou školu, ale prostě tam ve Vietnamu, prostě 

ekonomicky to nevycházelo prostě. Že tam byl prostě těžký život.“ (10_ZV) 

„V Bulharsku byly tak špatný, špatné ty chvíle, kdy jsme žili, protože ta demokracie byla 

trochu jinak pochopena v té výšky tam. A skoro tam jsme pracovali a nic jsme nedostávali a to 

skoro, co jste, ten důvod, že tam byla nízké ty platy a máme velkou rodinu a děti.“ (11_MB) 

„No 96., 97. rok já počítám jako školní rok byl těžký pro všechny Bulhary. Tehdy jsme žili v 

Sofii, měli jsme tam sice byt vlastní, ale nebylo k dostání chleba, byl těžký finančně, byl to rok 

velké inflace. Proto jsem se rozhodla odjet.“ (12_ZB) 

 

Partneři těchto respondentů, v převážné většině případů, uváděli jako důvod své imigrace 

zachování fungující rodiny. 
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„Hned ne, ale potom, to jde se sebou, to jsou rodinný vztahy. A to jsme se rozhodli a přišli 

sem.“ (13_MB) 

„Kdyby to bylo, abychom se přestěhovali, abychom byli spolu celá rodina. Protože podle 

mýho názoru rodina by měla být spolu. Řekla bych, že 2 roky je hrozně dlouhé období, jak pro 

děti, tak i pro mě, tak i pro manžela. Hrozně dlouhý období.“ (14_ZB) 

 

Altruismus je hlavním činitelem, který zde působí. „Když přijde rodina, člověk překračuje 

svoji pouhou osobu a učí se žít ve druhém“ (Comte , cit dle Keller 2004: 76).  Bez ochoty 

vzdát se  vlastních zájmů ve prospěch těch nejbližších by asi neexistovaly fungující rodiny. 

 

4.7 Mateřský jazyk 

 

Zvládnutí českého jazyka s sebou samozřejmě nenese podmínku vzdávat se jazyka 

mateřského. Platí spíš přísloví „kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“. Mateřský jazyk 

navíc není pouze nástrojem, který lidem pomáhá dorozumět se, představuje také jakési citové 

pouto k vlasti a tvoří část lidské identity. 

 

Mateřský jazyk identifikuje příslušnost k určité kultuře, což se projevuje i pocity 

sounáležitosti s lidmi stejného mateřského jazyka v cizím nebo smíšeném jazykovém 

prostředí. Na bázi mateřského jazyka většinou probíhá prvotní socializace, internalizace 

hodnot a norem dané kultury. Zároveň je mateřský jazyk sám hodnotou, většinou spjatou 

s hodnotou původního domova, vlasti. (Velký sociologický slovník 1996: 458-459) 

 

Podle ustanovení § 20 odst. 5 písm. školského zákona  mají žáci ze zemí Evropské unie nárok 

na podporu výuky mateřského jazyka a kultury země původu. Krajský úřad by měl zajistit  

přípravu pedagogických pracovníků, kteří by tuto výuku zabezpečovali. (Šecl- Musilová- 

Brabenec 2008: 4-5; www.czso.cz 30) 

 

                                                 
30 http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/o/1414-07-2007-4__vzdelavani_cizincu 
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Tuto službu využívá jen minimální počet žáků-cizinců ze zemí Evropské unie, podle 

odborníků by ale bylo vhodné zvážit rozšíření působnosti tohoto ustanovení zákona i na 

cizince z ostatních zemí. ( Šecl- Musilová- Brabenec 2008: 11) 

 

Mateřský jazyk si cizinci udržují prostřednictvím kontaktů s krajany. Rodiče se většinou snaží 

podporovat znalost mateřského jazyka u svých děti ne jenom komunikací, ale i doučováním. 

 

„S našima mluvím pokud možno bulharsky, občas mi to ujede, ale většinou bulharsky. A 

brácha se hrozně snaží, abysme mluvili pořád jenom bulharsky. A já taky jako v podstatě 

nechci to zapomenout, tak třeba párkrát za rok si vezmu nějakou bulharskou knížku, přečtu si 

jí a trošku si to osvěžím.“ (12_DB) 

„Potom jsem začal jako psát zase znovu zpátky, jako diktáty mi dávala máma. Tak jsem se to 

naučil jakoby znovu.“ (10_S1V) 

 

Děti cizinců většinou nemají možnost používat a slyšet svůj mateřský jazyk v oficiálních 

situacích. Neovládají svůj mateřský jazyk na vysoké formální úrovni ale pouze na úrovni 

každodenních situací. V běžných situacích se domluví, ale chybí jim odborné termíny.  

 

 „A víš, jako moc slovíčka, některý slovíčka tam už nerozumím vůbec. No tak u některých mám 

docela problém to přečíst. Ale jinak pohoda. Spíš takovej odborný texty mám problémy a tak. 

Ale jinak normálně, jinak pohoda.“ (06_S1V) 

 

Finská odbornice na problematiku bilingvizmu, integrace cizinců a jazykových menšin Tove 

Skutnabb- Kangas upozorňuje na podstatný problém, který si většinou představitel minority 

ve vztahu k majoritě neuvědomuje. Zkoumala několik generací rodin, které emigrovaly 

z Finska do Ameriky a upozorňuje na dva póly jazykové integrace (tj. na posunu 

jednojazyčností od finštiny k angličtině). První generace emigrantů přijela do Ameriky jako 

jednojazyčná ve svém vlastním jazyku (J1), postupně si osvojila do jisté míry angličtinu (j2), 

proběhla u nich určitá jazyková integrace. Druhá generace (děti první generace), ovládá oba 

jazyky neboť doma hovoří většinou jazykem J1, ale ve škole mají vyučování a mluví se 

spolužáky v angličtině (J2), stala se dvojjazyčná. Třetí generace hovoří pouze jazykem J2 

neboť ovládá finštinu pouze povrchně (j1). Nejpozději čtvrtá generace už finštinu neovládá 

vůbec, stává se jednojazyčnou v jazyku J2. Během čtyř generací dochází k posunutí jejich 

monolingvizmu od pólu jednojazyčnosti ve finštině k jednojazyčnosti v angličtině. Podle 
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autorky, generace, které ztratí znalost svého původního jazyka, ztrácejí zároveň pojem o 

svých kořenech a kontakt se sebou samým. ( Kangas 2000: 56)  

 

4.8 Dvojjazyčnost 

 

Pro migranta, jehož mateřský jazyk nemá ve státě, kde trvale žije oficiální status, je nezbytné 

zvládnout většinový jazyk, chce-li se integrovat a žít plnohodnotný život. 

 

Někteří se učí druhý jazyk, jako „doplněk“ ke svému mateřskému jazyku. Tuto situaci nazývá 

psycholog Wallace Lambert aditivní, neboli přídavnou. Znamená to, že druhý jazyk žádným 

způsobem neohrožuje jazyk mateřský. Situaci, kdy se druhý jazyk stává dominantním a 

ohrožuje jazyk mateřský nazývá subtraktivní. (Lambert, cit dle Kangas 2000: 137-138)  

 

Subtraktivní situace vedou často k horším výsledkům ve druhém jazyce, zatímco aditivní 

situace přispívají zvládnutí druhého jazyka. V aditivních situacích dokonce dochází ke 

zlepšení  znalosti mateřského jazyka (ve větší míře, než kdyby dítě vzdělávali jednojazyčně). 

Všechno, co rozvíjí mateřský jazyk a vědomosti dítěte, zlepšuje i základ pro studium druhého 

jazyka. (Lambert , cit dle Kangas 2000: 137-138; Bott- Bodenhousen 1997; Baker- Prys Jones 

1998, cit dle Šatava 2001: 57 ) Takto vychované dítě je totiž schopno uchopit a vnímat svět 

simultánně, čímž se zvyšuje jeho intelektuální schopnost a potenciál. Dvojjazyčné děti chápou 

dříve než jednojazyčné realitu slov. (Steensen 1998: 17, cit dle Šatava 2001: 57) 

 

Na děti z jazykových menšin je vyvíjen silný vnější tlak, aby zvládly většinový jazyk a 

zároveň silný vnitřní tlak ze strany rodičů, aby se staly dvoujazyčnými. Rodiče si přejí, aby se 

jejich děti, co nejlépe naučily jazyk majoritní společnosti, protože si uvědomují, že znalost 

jazyka jim umožní přístup ke vzdělání a nabídne jim lepší ekonomické možnosti, ale zároveň 

chtějí, aby  děti ovládali dobře i svůj mateřský jazyk. (Kangas 2000: 74) 

 

Jakmile se dítě stane jednojazyčným ve svém mateřském jazyce, nebo pokud je tento jazyk 

silně dominantním, uzavřou se mu cesty vedoucí k budoucí prosperitě. Nebude schopné 

dosáhnout vysokého stupně vzdělání a nebude schopné ustát konkurenci na trhu práce. Dále 

se značně omezí jeho schopnost ovlivnit činnost společnosti, ve které žije, nebo se jí alespoň 

zúčastnit. ( Kangas 2000:75 ) 
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Z prakticky ekonomického hlediska může být pro mladého člověka z menšinové jazykové 

komunity mnohem výhodnější osvojit si co nejdříve znalost jazyka majoritní kultury 

(Matisoff 1991, cit dle Šatlava 2001: 46). Stane-li se ale dítě jednojazyčným ve většinovém 

jazyce a začne-li tento jazyk dominovat, těžko dítě navazuje kontakty s rodiči a se širším 

příbuzenstvím. Existuje velké riziko odcizení a pocit ztráty identity. ( Kangas 2000:75 ) 

 

Jakmile se dítě nenaučí dokonale31 ani jeden z jazyků, nedostatky předchozích dvou případů 

se spojí. (Kangas 2000: 75) 

 

Na děti imigrantů je vyvíjen největší tlak, aby se staly dvoujazyčnými a důsledky neúspěchu 

jsou nejkatastrofálnější. (Kangas 2000: 76) 

 

Dosáhnout dvojjazyčnost na vysoké úrovni se považuje za velmi těžké. Děti, které se stávají 

dvojjazyčnými, musí hodně pracovat a na zvládnutí jazyka potřebují více času než 

jednojazyčné děti. Jakmile je ale znalost dosažená, tak jedince obohacuje. (Šatava 2001: 204) 

 

• Z praktického hlediska mají dvojjazyční jedinci přístup k daleko většímu 

objemu informací a vědomostí, než mají jednojazyční. Mají větší množství 

znalostí (jazykových i jiných). Chápou lépe různé sémantické asociace, a 

protože jsou zvyklí střídat jazyky a modely myšlení, je jejich intelekt 

flexibilnější. 

 

• Jsou méně rigidní, pokud jde o vlastní postoje. Jsou tolerantnější, méně 

nepřátelští i méně defenzivní vůči neznámému než jednojazyční jedinci. Více 

inklinují k tomu, pohlížet na projevy jiných kultur u jednotlivců jako na 

přijatelné a respektování-hodné, i když tyto projevy mohou být odlišné od 

jejich vlastní kultury. 

 

• Jejich myšlenkové modely a světonázor jsou vyváženější, protože tito jedinci 

jsou zvyklí na různé, mnohdy i částečně protichůdné koncepty. Mají lepší 

schopnosti než jednojazyční jedinci učit se něčemu zcela novému a zvládnout 

                                                 
31 Dokonale zde znamená, že člověk ovládá daný jazyk na stejné úrovni, na které ho ovládá běžný člověk, jehož 
je to mateřský jazyk 
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nové situace, aniž by byli traumatizováni. Jsou schopní chápat problémy 

z různých stran. 

                                                                    (Wurm 1977, cit dle Šatava 2001:59) 

 

Znalost menšinového jazyka může zvýhodňovat při hledání zaměstnání. Ekonomická 

spolupráce mezi jednotlivými státy způsobuje vznik pracovních míst, v jejichž rámci je 

podmínkou „dokonalá“ znalost jak menšinového, tak většinového jazyka.  
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5. Pátá část- Návrh řešení 

 

I když stále platí, že největší počet cizinců žije na území hlavního města Prahy, čím dál tím 

větší počet přistěhovalců se usazuje v jiných větších či menších městech na území České 

republiky. A právě proto je velmi důležité zapojit samosprávné celky do problematiky 

integrace cizinců. 

 

Navrhuji, aby byla zřízena krajská jazyková centra, a také jazyková centra v obcích, ve 

kterých žije více, než určitý stanovený počet cizinců. Tato jazyková centra by byla 

financována z rozpočtů  jednotlivých obcí a krajů, cizinci, kteří by kurzy navštěvovali, a také 

z části  programem MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území České 

republiky. 

 

Tato jazyková centra by spolupracovala s nestátními neziskovými organizacemi a hlavně 

s vysokými školami, které ve svých programech nabízí obor „Čeština pro cizince“.  

 

Daný obor nabízí filosofické fakulty následujících vysokých škol:  

• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

• Karlova univerzita v Praze 

• Masarykova univerzita v Brně 

 

Daný obor je určen cizincům, žijícím v České republice,  kteří již ovládají český jazyk. 

Během tříletého bakalářského studia by měli „ovládat český jazyk v ústní i písemné podobě 

ve všech standardních i odborně náročných komunikativních situacích na úrovni odpovídající 

minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce“32 

 

Vycházím z předpokladu, že pro ně, jako cizince, bude jednodušší poskytovat hodiny českého 

jazyka jiným cizincům. Budou vědět čemu mají věnovat více pozornosti, co způsobovalo 

problémy jim a budou aplikovat metody, které se jim zdály účinné. Výuka by měla být 

zaměřená prakticky a měla by odpovídat jazykovým potřebám a situacím, se kterými se 

imigranti setkávají v každodenním životě.   

                                                 
32 http://ubs.ff.cuni.cz/bakalar.php 
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„Ale Češi třeba, oni zase neumí tu gramatiku vysvětlovat, protože oni, prostě už máte daný už. 

Tak třeba Vietnamci, oni zase vysvětlujou gramatiku líp. Protože já jsem chodila taky na 

doučování. A ona prostě taky neumí moc jako vysvětlovat tu gramatiku. Prostě ona už má 

daný, prostě neřekne třeba - vidím, čtvrtý pád a tak. Prostě tak. Protože už má to daný, ne? A 

někteří ani neví, jaký pád, jako oni mluví a tak.“ (07_ZV) 

 

 

Každý student tohoto oboru, který by prošel odbornou zkouškou před komisí, by musel 

v rámci povinné praxe ve třetím ročníku vyučovat v předem určeném jazykovém centru 

v konkrétní obci nebo kraji (kurzy by se prováděly i v hlavním městě). Jednotlivé Vysoké 

školy by si rozdělily kraje (obce) podle vzdálenosti.  

 

Samozřejmě, ne každý student by mohl přednášet. Jak bylo výše zmíněno, musel by předtím 

projít zkouškou před komisí. Hodnotily by se hlavně vyjadřovací schopnosti studenta 

(lexikální stránka jazyka a přízvuk), zvládnutí gramatiky atd. 

 

Studenti by jezdili jednou týdně do daného centra a výuka by byla v rámci dvou vyučovacích 

hodin. Mohlo by to fungovat tak, že od 15hodin do 16.30hodin by probíhala výuka dětí 

cizinců a od 17hodin do 18.30hodin výuka češtiny pro dospělé cizince. Jelikož ale 

z rozhovorů s respondenty vyplývá, že největším problémem  je příliš dlouhá pracovní doba 

(hlavně u přistěhovalců z Vietnamu), která jim neumožňuje kurzy v odpoledních časech 

navštěvovat, musely by být nabízené i přednášky „češtiny pro cizince“ v pozdních večerních 

hodinách, například od 20.30hod do 22.00hod. Samozřejmě by přesný čas závisel na 

domluvě. 

 

Cesty by byly studentům propláceny a navíc by měli podepsanou dohodu o provedení práce 

s obcí a dostávali by na konci měsíce plat. Peníze by hrály důležitou roli, jako motivační 

prvek, který by přiměl studenty, kteří český jazyk ovládají na perfektní úrovni, aby danou 

kvalifikační zkoušku složili a vyučovali v rámci praxe.  

 

Prostory by poskytovaly podle možnosti buď nestátní neziskové organizace (pokud by 

v daném kraji/obci působila), místní škola nebo i krajský (obecní) úřad. 
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Cizinci by nějakou minimální sumu platili (záleželo by na počtu cizinců, kteří by kurz 

navštěvovali).  Dané finance by měly pokrýt cestovné a plat studenta, který by jim přednášel. 

Platili by vždy za daný měsíc dopředu a tím by byli motivovaní dané kurzy navštěvovat 

pravidelně.    

 

Navíc cizinci, kteří budou mít minimálně sedmdesáti pěti  procentní účast (na kurzu), budou 

připuštěni k závěrečné zkoušce. Zkouška by se skládala ze tří částí. Písemná část by 

prověřovala znalosti české gramatiky, ústní- jejich vyjadřovací schopnosti a poslední částí by 

bylo porozumění neznámému textu. Zkoušky by skládali také před komisí, která by byla 

tvořena vysokoškolskými profesory bohemistiky. Po složení této zkoušky by cizinci dostávali 

certifikát, se kterým by mohli žádat o trvalý pobyt (samozřejmě v případě, že splní podmínku 

pětiletého nepřerušovaného legálního pobytu na území České republiky). 

 

5.1 Přínosy a rizika návrhu pokud bude realizován 

 

Tento návrh si neklade za cíl  nahradit dosavadní systémy poskytování jazykových kurzů, 

ukazuje pouze na jednu z dalších možností. Jak už bylo výše zmíněno, existence 

alternativních programů je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících zvládnutí druhého 

jazyka. V některých případech bude splněná i podmínka dvojjazyčnosti lektora, což bude 

výhodou zejména při vysvětlování gramatických jevů, ale i jiných problémových situací. 

 

Návrh se snaží vypořádat s problémy, na které si imigranti nejčastěji stěžují. Konkrétně se 

jedná o lokální, časovou a finanční nedostupnost kurzů češtiny pro cizince. 

 

Tento návrh nevyžaduje vysokou finanční podporu. Jak už bylo řečeno, plat a cestovné 

studenta budou hrazeny prostřednictvím peněz, které se vyberou od  imigrantů. Učební 

místnost bude zajištěná obcí (krajem) nebo nestátní neziskovou organizací. Bude využit 

potenciál studentů oboru češtiny pro cizince, kteří kromě minimálního finančního 

ohodnocení, získají praxi, která je v dnešní době jednou z podmínek při hledání zaměstnání 

po dokončení studia. 

 

Tím, že se zvládnutí jazyka stane podmínkou k získání trvalého pobytu, budou cizinci častěji 

vyhledávat tento typ jazykových kurzů a budou mnohem motivovanější naučit se český jazyk. 
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To s sebou samozřejmě přináší lepší uplatnění cizinců na trhu práce a využití jejich 

kvalifikačního potenciálu. Znalost většinového jazyka umožní navázání sociálních kontaktů 

mezi majoritní společností a imigranty a přispěje k odstranění předsudků na obou stranách. 

 

Tyto kurzy, ale mohou být chápány ze strany majoritní společnosti, jako projev pozitivní 

diskriminace.  Navíc představují určité finanční náklady pro fiskální rozpočet (místnost bude 

ve většině případů zajišťovat obec nebo kraj). 

 
Co se týče administrativní uskutečnitelnosti, tak by se musely nastavit kritéria zkoušky, 

kterou by musel projít student oboru „češtiny pro cizince“, aby mohl přednášet. Dále by se 

měly navrhnout parametry závěrečné zkoušky, kterou by cizinci skládali po ukončení kurzů.  

 

Největší obtíž spatřuji v politické uskutečnitelnosti. Obavy jsou založené na faktu, že orgány 

územní samosprávy nespolupracují s ministerstvy v otázce integrační politiky. Všechno by se 

odvíjelo od zájmu jednotlivých krajů a obcí. 
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6. Závěr 
 
Diplomová práce „Jazyková integrace cizinců“ analyzovala potřebu zvládnutí většinového 

jazyka jako základ integrace do majoritní společnosti.  Práce zkoumala danou problematiku 

v závislosti na dalších typech integrace. Analyzuje jakým způsobem jazyková vybavenost 

ovlivňuje uplatnění na trhu práce, přístup k informacím nebo integraci dětí do vzdělávacího 

systému. 

 

V rámci spolupráce s VÚPSV jsem měla možnost získat výpovědi imigrantů dvou etnických 

skupin dlouhodobě žijících na území České republiky. Úryvky z rozhovorů slouží 

k dokreslení určitých tvrzení. V diplomové práci vymezuji jiné dvě kategorie reprezentující 

imigranty a jejich přistup k zvládnutí většinového jazyka- děti a dospělé.  

 

Děti imigrantů přijímají kulturu, normy, hodnoty a jazyk většinové společnosti skrze sociální 

vztahy ve škole. Škola jim nabízí sociální prostředí, kde jejich adaptace probíhá přirozeně a 

spontánně. Každodenní komunikace v českém jazyce, přátelské vztahy, které navazují se 

spolužáky, hodiny českého jazyka,  probíraná látka, to všechno jim pomáhá při zvládnutí 

jazyka. Nabytí jazykových znalostí u nich vytváří pocit sounáležitosti s majoritní společností.  

 

Sociální vztahy dospělých imigrantů s občany majoritní společnosti se většinou odehrávají 

v pracovním prostředí, kde je často nic nemotivuje ke zvyšování jazykových dovedností a 

k učení se českého jazyka. U většiny pracovních pozic, které imigranti zastávají se 

zaměstnavatel spokojí s určitou základní znalostí českého jazyka. I při neformálních vztazích 

se cizinci většinou spokojí s pocitem, že se nějakým způsobem dorozumí. Někteří z dospělých 

imigrantů se dokonce uzavírají do svých komunit, kde si i v cizím prostředí vystačí 

s mateřským jazykem.  

 

Právě této etnické segregaci z důvodu neznalosti většinového jazyka chce předejít zákon, 

podle kterého i v České republice bude  zkouška z  jazyka jedou z podmínek pro udělení 

trvalého pobytu cizincům. Tato diplomová práce analyzuje klady a zápory daného návrhu. 

 

Při tvorbě politiky zvyšování jazykové kompetence je důležité  posuzovat danou politiku 

komplexně. Jedná se o základní aspekt v problematice integrace cizinců, který musí být 

podrobně analyzován, aby náklady investované  při implementaci konkrétních opatření byly 
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efektivně využity. Úspěšnost opatření se bude odvíjet od úrovně spolupráce státního, 

občanského a komerčního sektoru. Důležitá je i participace samotných imigrantů a jejich 

ochota investovat do svého jazykového vzdělávání. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 85 

7. Resumé 
 
 
V diplomové práci „Jazyková integrace cizinců“ byly v průběhu analýzy problému 

identifikovány tyto příčiny, kvůli kterým je zvládnutí většinového jazyka považované za 

základ integrace do hostitelské země. 

 

� uplatnění na trhu práce 

� využití kvalifikačního potenciálu imigrantů 

� přístup k informacím 

� vytváření přátelských vztahů a sociálních kontaktů s majoritní společností  

� zamezení vzniku etnicky segregovaných skupin 

� produktivní komunikace s úřady a institucemi 

� zlepšení  přístupu k službám 

� zlepšení sebevědomí jedinců 

� zvýšení pocitu seberealizace 

� zvládnutí studia 

� vytváření pocitu sounáležitosti s majoritní společností 

� zmírnění negativních postojů majoritní společnosti vůči přistěhovalcům 

 
 
V oblasti integrační politiky je nutná spolupráce ministerstev s orgány územní samosprávy. Je 

důležité vytvořit a implementovat komplexní integrační politiku, která by se zaměřila na 

zvyšování motivace imigrantů k zvládnutí většinového jazyka, rozšíření nabídky jazykových 

kurzů a jejich lokální, časové a finanční zpřístupnění cizincům. 

 

Zvládnutí většinového jazyka umožní imigrantům využít svůj kvalifikační potenciál. Tento 

krok bude přínosem ne jen pro samotné přistěhovalce a zaměstnavatele ale i pro stát. 
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Summary 
 
In this diploma thesis ‘ The Language integration of foreigners’ I have identified, during the 

analysis why learning the main language is perceived as a basis of integration in the host 

country: 

 

� participation on labour market  

� realisation of immigrant’s qualifying potential 

� access to information 

� development of friendships and social contacts with the host community 

� more productive communication with the institutions  

� greater access to services  

� boost of self-esteem and feeling of well-being 

� wider access to education  

� feeling as a part of the host community 

� can serve to mollify hostility of the host community toward immigrants  

 

 

 

In the area of integration politics, the co-operation with local councils is necessary it is 

important to create and implement a complex integration of politics, which would focus on 

increasing the motivation of immigrants to learn the language of the majority create a wider 

range of language courses and also wider financial, time and local access for foreigners. 

 

Managing the language of the majority will make immigrants use all the potential of their 

qualifications. This step will be helpful not only for the immigrants themselves but also for 

the employers and the state. 
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Přílohy: 

Příloha č.1: Struktura rozhovorů 

Můžete stručně pohovořit o celém svém životě, s podrobnějším důrazem na posledních pět let 

před emigrací a dále na pobyt v ČR? Zajímá mě i život dalších vašich rodinných členů, kteří 

měli na průběh vašeho života významný vliv. Zmiňte se, prosím, i o nich.  

 

Pokud respondent nezmínil nebo pouze velmi stručně, doptat se dále na základě již řečeného 

na následující oblasti: 

 

Emigrace – okolnosti, motivy 

Př. Jaké byly hlavní důvody pro to, že jste se rozhodl/a opustit rodnou zemi? 

Proč jste si vybrala zrovna ČR? 

(Žil jste již někdy předtím než jste přišel do ČR v zahraničí?) 

Emigroval někdo z vašich blízkých předtím, než jste se ke stejnému kroku rozhodl/a vy?  

Jakou roli hrála ve vašem rozhodování odejít rodina? 

Plánujete, že ještě někdo z rodiny za vámi emigruje?  

 

Začátky a orientace v novém prostředí 

Kde jste získal nejvíce informací o ČR?  

Kdo vám pomáhal orientovat se v novém prostředí? Jak jste zjišťoval, jaké jsou právní 

podmínky a nezbytnosti pro to, abyste tady mohl žít a pracovat?  

Využil jste někdy pomoc prostředníka, který by vám zařizoval nezbytná potvrzení od českých 

nebo zahraničních úřadů?  

Využili jste pomoc nabízenou nějakými neziskovými organizacemi? 

Jaké bylo a jednání s úřady, byly tam nějaké problémy (úřad práce, cizinecká policie…)?  

  

Jazyk 

Kde jste se naučil/a česky? 

Chodil/a jste na nějaké kurzy, platila jste si soukromé hodiny češtiny? 

Čtete nějaké noviny nebo časopisy? → sledovat zda bude mluvit o českých nebo 

cizojazyčných, pak se případně zeptat, zda a jaké čte české. 

Jste spokojen/a s vlastní znalostí češtiny?  
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Rodinné vztahy (v ČR i s původní rodinou) 

Jste spokojený s tím, jak funguje Vaše rodina? 

Jste v kontaktu s ostatními členy rodiny? 

Žijí i někteří další členové Vaší rodiny v zahraničí? Kde?  

Jak často se vracíte do XY? Co tam děláte? 

Navštěvují vás ostatní členové rodiny v ČR?  

Posíláte nebo vozíte domů/do rodné země/vašim příbuzným v XY nějaké peníze nebo dárky? 

Jsou někteří členové rodiny, kteří žijí v XY nějak závislí na vaší podpoře?  

Vyhovují vám české legislativní podmínky pro slučování rodin, je něco, s čím jste zde měl 

problémy a co byste chtěl změnit? 

  

Uplatnění na trhu práce 

Co pro vás bylo největším problém při získávání zaměstnání/podnikání v ČR? 

Je tato situace stále stejná, nebo se zlepšuje?  

 

Životní podmínky: 

Můžete porovnat životní podmínky ve vaší rodné zemi a v ČR? 

Co pro vás bylo nebo je největším problémem v ČR? 

Dostal jste vy nebo nějaký člen Vaší rodiny nějakou podporu od českého státu? Pobírali jste 

nějaké dávky státní sociální podpory?  

 

Bydlení 

Jakým způsobem jste si v ČR zajišťovali bydlení? Kde jste v ČR bydleli? 

Měl jste nějaké problémy s bydlením v ČR? 

 

Vzdělání 

Jak hodnotíte vzdělávací systém v ČR? Myslíte si, že tady Vaše děti získají dobré vzdělání? 

Měly Vaše děti nějaké problémy v českých školách/školkách? 

Chcete se vy sám v ČR vzdělávat?  

Bylo Vám/vašim dětem v ČR uznáno vzdělání, které jste dosáhli v rodné zemi? 

 

 

Zdravotnictví 

Jak Vám vyhovoval a vyhovuje zdejší zdravotní systém?  
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Co se týká zdravotního pojištění, měli jste nějaké potíže?  

Měl jste nějaké závažné zdravotní potíže?  

Co Vám na českém zdravotním systému připadá dobré a co špatné? 

 

Náboženství 

Jste věřící? Jakou víru vyznáváte? Jakým způsobem praktikujete náboženská 

nařízení/dodržujete náboženské normy a příkazy? Co z toho vám dělá v ČR problémy? Jak 

často chodíte do kostela?/Účastníte se náboženského života?  

 

Adaptace a integrace 

S kým se tady nejvíce stýkáte? 

Jsou mezi Vašimi kolegy v práci také cizinci? Bavíte se v práci spíše s Čechy nebo s cizinci?  

 

Srovnání 

Když byste měl srovnat svůj život v původní zemi a v ČR v čem vidíte hlavní rozdíly?  

V čem pro vás emigrace byla přínosem, v čem ztrátou?  

 

Plány do budoucna 

Co plánujete pro sebe a svoji rodinu do budoucna? Chtěl byste zůstat v ČR? 

Jak si představujete své stáří, kde a jek budete trávit důchod? Budete mít v ČR nárok na 

důchod?   
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Příloha č.2: Zápisové archy z terénního výzkumu 

 

Rodina 6.   (tazatelka a autorka archu- Zuzana Nováková) 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

První rozhovor se synem proběhl v cukrárně, vzhledem k tomu, že se s respondentem znám, 

byl velmi ochotný a rodina předem o výzkumu věděla a souhlasila s ním. Vzhledem k tomu, 

že prakticky nemají volný čas, rozhovor s maminkou proběhl v sobotu ráno přímo v jejich 

obchodě. Kvůli lepšímu porozumění a nedostatečné znalosti češtiny jí překládal syn. 

Maminka byla sice ochotná nicméně stručná. Pauzy jsou způsobeny obsluhou zákazníků… 

 

Další rozhovor proběhl při dalším setkání o týden později opět v obchodě a to nejdříve 

s otcem, který byl poněkud sdílnější, což bylo ale asi způsobené tím, že uměl více česky než 

matka. Rozhovor se synem byl proveden taky v obchodě a později ještě dodával další 

informace při neformálním rozhovoru v cukrárně, nicméně informace(např. o pobytu samotné 

matky bez rodiny v ČR) mi přišli důležité a tak jsem další rozhovor s jeho svolením také 

nahrála.  

 

Popis rodiny 

 

Rodina v Čechách je složena z manželského páru a dvou synů. V ČR jsou ještě další 

vzdálenější příbuzní, sestra matky a bratr otce. Další příbuzní žijí ve Vietnamu, matky sestra 

žije v Čechách, konkrétně v Plzni.  Synům je nyní 17 a 13. 

 

 

Popis imigrace rodiny  

 

Podle výpovědí byly v Čechách už před revolucí 7 let od roku 1981 oba rodiče jako učni díky 

dohodě mezi Vietnamem a ČSSR. Pak se vrátili do Vietnamu, vzali se a po revoluci sem 

nejdříve v r. 1997 přišla manželka, pracovala zde 5 let a do Vietnamu jezdila pouze na 

prázdniny a poté za ní mohli v roce 2002  přijet i oba synové a po roce přijel nakonec i otec.  
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Případné další poznámky 

  

Rodina zaměstnává Čechy ve svém obchodě a má s nimi přátelský vztah, taktéž ke stálým 

zákazníkům a prakticky oba rodiče jsou denně skoro celý den v obchodě a synové tak mohou 

svůj volný čas trávit sami. Starší syn jezdí do školy do Chebu a tráví tedy většinu svého dne 

tam, mladší syn je stále ještě na základní škole a tak má volného času více.  

Z rozhovorů jsem měla pocit, že rodiče jsou poněkud rezervovanější a opatrnější v tom, co 

odpovědí, nevím, zda mají s něčím podobným ve VN zkušenosti, u dětí je vidět menší strach 

z toho, zda odpoví správně a zda neřeknou nic proti státu (možná vliv komunismu, ve kterém 

rodiče vyrůstali…). 
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Rodina 7.  (tazatelka a autorka archu - Zuzana Nováková) 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

Předem jsem znala dcery respondentů a s jednou z nich jsem se domluvila na návštěvu. Jediný 

volný čas mají v neděli dopoledne, kdy se také uskutečnil náš rozhovor a to u respondentů 

v bytě. Nejdříve proběhl rozhovor s otcem, kterému pomáhala v porozumění dcera, maminka 

byla rozhovoru také přítomna a proto poté odpovídala pouze na otázky, které se týkaly spíše 

jí. Respondenti velmi ochotně odpovídali na všechny otázky, ke konci se rozpovídali trochu 

více, ale maminku rozplakala otázka o okolnostech jejich migrace, kdy si vzpomněla na 

těžkou dobu, kdy byla ve Vietnamu bez manžela.  

 

Popis rodiny 

 

Rodina je nyní v Čechách celá, to znamená rodiče i obě dcery. Ve VN je nicméně zbytek 

příbuzenstva. Dcerám je 17 a 21. 

 

Popis imigrace rodiny  

 

Rodina přišla do Čech postupně. Nejdříve otec, který tady začal podnikat, poté za ním na 

základě slučování rodiny přišla manželka i s dětmi. Toto trvalo zhruba 3 roky, matka o této 

době vypovídá se smutkem, je vidět, že jí odloučení od manžela a posléze od dětí velmi 

zasáhlo. V Čechách podnikají jako obchodníci s oblečením, dcery studují, starší VŠE a mladší 

třetí ročník soukromého gymnázia.  

 

Případné další poznámky 

 

Rodiče byli velmi přátelští a bylo vidět, že je jim líto, že je neznalost jazyka tolik odděluje od 

společnosti. Jako ve většině vietnamských rodin rodiče velmi dlouho pracují a snaží se dát 

svým dětem to nejlepší, ať už co se týče vzdělání, tak oblečení a jiných drahých věcí, kterými 

obdarovávají své děti. V realitě tak děti často vypadají, že na rozdíl od rodičů pocházejí z jiné 

sociální vrstvy. Rodiče by se do Vietnamu rádi vrátili a ani dcery nejsou proti, vzhledem 

k tomu, že většinu sociálních vazeb mají pořád s Vietnamci.  
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Rodina 8. (tazatelka a autorka archu - Zuzana Nováková) 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

Respondenti dříve bydleli v Chebu a moji známí jim hlídali děti. Poté, co se respondenti 

přestěhovali v srpnu do Prahy jsem je navštívila v obchůdku s potravinami, kde prodávají. 

Pracovní doba zde je od 7mi do 12ti hodin denně a to i přesto, že jedna dcera je ve 4.třídě ZŠ 

a druhé je 1 rok. Starší dcera si po škole chodí do obchůdku hrát a tak jsem měla štěstí, že mi 

mohla alespoň něco sama říci a přeložit tatínka, když jsem mu nerozuměla, nebo nerozuměl 

on mě. Nicméně s maminkou jsem se nedomluvila, protože i přesto, že žije v Čechách 10 let, 

rozumí jen základním frázím a nemluví česky. Otec mluví celkem špatně česko-slovensky 

z důvodu předchozího dlouhodobého pobytu na Slovensku, nicméně se mu dalo rozumět a 

věty jsem proto vždy zopakovala ještě jednou, abych si ujasnila, zda myslí to, čemu rozumím. 

Během rozhovoru jsem v obchůdku byla svědkem rasově motivovaného střetu opilého 

zákazníka, který slovně napadal matku, která ovšem dělala, že nic neslyší. Dcera nicméně 

potvrdila, že se tyto slovní útoky na její rodiče odehrávají často. 

 

Popis rodiny 

Rodina se skládá z otce, matky, která by měla být na mateřské dovolené, nicméně pracuje a ze 

dvou nezletilých dcer (9let a 1 rok). Jiné příbuzné v ČR nemají. 

 

Popis imigrace rodiny  

Rodina nepřišla do ČR jako celek, otec v letech 1986-92  pracoval v Bratislavských elektro 

závodech na Slovensku a poté přišel v r. 1995 do ČR, konkrétně do Chebu, kde se o 2 roky 

později seznámil s budoucí manželkou a oba pracovali na tržnici Dragoun. V srpnu r. 2007 se 

přestěhovali do Prahy, kde oba prodávají v pronajatém  obchodě s potravinami.  

Manželka přišla do ČR sama v r.1997 a nyní mají 2 děti. Čerpá mateřskou dovolenou, ale 

zároveň pracuje a mladší dceru jim hlídá jiná Vietnamka. 

 

Případné další poznámky 

Oba prodávají v obchodě s potravinami, který mají pronajatý a jehož majitel je nutí dodržovat 

podle mého názoru neúměrně dlouhou pracovní dobu. Nicméně na starší dceři je vidět, že se 

školou problémy nemá a často navštěvuje českou rodinu z Chebu, ve které dříve vyrůstala a 

nebo jí navštěvují oni sami. O výuku jazyka by sice zájem měli, protože by rádi více zapadli 

do společnosti, nicméně nemají ani časové ani finanční možnosti toto uskutečnit.  
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Rodina č 9. (tazatelka a autorka archu - Zuzana Nováková) 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

Rodinu č. 9 jsem sehnala přes své známé, kteří matce hlídají malého syna a dali mi číslo na 

dceru, která shodou okolností chodí na stejné soukromé gymnázium, jako 3 děti dalších 

respondentů. Dceru jsem vyzvedla ze školy a cestou za maminkou na tržnici mi pověděla pár 

informací a druhou část rozhovoru jsem dokončili později. Maminku mi dcera ochotně 

přeložila, naštěstí jsme nebyly rušeny žádnými zákazníky. Dcera pouze vypověděla, že jsou 

informace, o kterých matka nechce mluvit a proto jsem nenaléhala na detaily. Po dokončení 

rozhovoru s maminkou a dcerou mě ještě pozvala k sobě domů, kde jsme potkali matky 

sestru, která s nimi bydlí s manželem ve stejné domácnosti a tak jsem provedla rozhovor i 

s ní.  

Rozhovor je rozdělen na více částí, protože ho byl přítomen i malý syn a občas vyrušoval. 

Nicméně dcera byla velmi ochotná a přeložila mi i tetu. Manžela tety, ani přítele matky jsem 

nicméně nesehnala, protože oba jezdí autem a obchodují a nebo dováží zboží a tak je velmi 

těžké je sehnat.  

 

Popis rodiny 

 

Rodina se skládá z 2krát rozvedené matky, žijící nyní s Vietnamcem, 21-leté dcery a 2-letého 

syna. Rodina žije v jednom domě s rodinou sestry, jejím manželem a dvěma dětmi, 12-letým 

a 1-letým synem. 

 

Popis imigrace rodiny  

 

Matka přišla po rozvodu s otcem své dcery z Vietnamu nejdříve do Německa a po 

neúspěšném podnikání přišla v r.1995 do Čech, kde se vdala za Českého občana, získala tak 

trvalý pobyt a na základě slučování rodin za ní přišla i dcera, které je 21 let a studuje 

soukromé gymnázium. S Čechem má nyní 2-letého syna, nicméně jsou v rozvodovém řízení a 

mezitím začala žít s Vietnamským přítelem. Malého syna jim hlídá česká rodina. V r. 2003 za 

ní přišla sestra s manželem a synem, který nyní chodí do 6.třídy a narodil se jí zde druhý syn, 

se kterým je na mateřské dovolené. Celá rodina obchoduje s oblečením.  
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Případné další poznámky 

 

Dcera byla jedna z mála respondentů, která zmiňovala dost případů, kdy se setkávala 

s xenofobií a nebo alespoň odtažitosti Čechů. Nicméně vzhledem ke skvělé znalosti češtiny 

má i české přátele a proto mluví pouze o cizích lidech. Matka se nechtěla příliš vyjadřovat o 

okolnostech svého příchodu ani o zaměstnání přítele, dcera vypovídala o pobytu matky 

v Německu, o čemž se matka vůbec nezmínila, ani o manželství s Čechem, které mohlo být 

pouze za účelem získání trvalého pobytu. Nicméně fakt,že má s Čechem 2-letého syna může 

mluvit i proti této domněnce. Teta byla nicméně první, kdo z respondentů uvedl, že pobírá 

rodičovský příspěvek a opravdu je na mateřské dovolené a nenechává své dítě vychovávat 

českou „tetou“. 
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Rodina 10. (tazatelka a autorka archu - Zuzana Nováková) 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

Rodinu jsem kontaktovala přes svou známou, jejíž kolegyně v práci rodině pronajímá byt a 

jsou v přátelském kontaktu. Schůzku jsme nicméně měli až po 14ti dnech, protože rodina byla 

údajně ve Vietnamu kvůli úmrtí babičky (to respondenti ale v rozhovoru neuvedli). 

Rozhovory proběhly u rodiny doma, synové umí bez problémů česky, starší syn překládal 

matku, otec by mi údajně řekl to samé a navíc na otázky, co otec dělá, odpovídali, že nic. 

 

Popis rodiny 

 

V ČR je celá základní rodina, tedy matka, otec a 2 synové, 15 a 21 let staří, oba studující, 

mladší na soukromém gymnáziu v Chebu, starší na soukromé VŠ obor práva  v Karlových 

Varech. V Čechách jiné příbuzné nemají. 

 

Popis imigrace rodiny  

 

Rodina přišla do Čech na základě vyprávění známých matky, která se rozhodla, že by zde lépe 

mohla uplatnit své VŠ vzdělání a více si vydělat,než v zemi původu. Matka přišla do Čech 

jako první v r. 1995, rok po ní přišel jak manžel tak oba synové na základě slučování rodiny. 

Děti začali chodit do školy a do MŠ a zároveň je hlídala a učila česky jedna česká učitelka, u 

které často i přespávali.  

 

Případné další poznámky 

 

Jako v jiných rodinách rodiče pracují jako obchodníci(nejspíš i otec) a dětem se snaží zajistit 

co nejlepší vzdělání. Synové se v Čechách cítí jako doma vzhledem k tomu v jak raném věku 

přišli a svědčí o tom i jejich sociální vazby více s Čechy než s Vietnamci, starší syn dokonce 

mimo záznam vypověděl, že mu více chutná české jídlo a baví ho více české zvyky jako 

Vánoce a raději slaví český Silvestr s přáteli, než Vietnamský Nový rok s rodinou. Rodiče se 

jejich integraci zřejmě nijak nebrání a neřeší, zda jejich děti budou s sebou nést kulturní odkaz 

ze své země, pouze pro ně chtějí to nejlepší tady.  
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Rodina 11. fiktivní jméno: ASENOVI 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

Respondenty jsem znala  a tak nebyl problém uskutečnit rozhovory. Byli velice vstřícní. 

Rozhovory se uskutečnily  u nich doma. S tím, že poprvé jsem je navštívila 25.9. a tehdy jsem 

měla možnost provést rozhovory pouze s matkou a se dvěma staršími dcerami. Otec byl 

v práci.  

Rozhovor s otcem se uskutečnil dne 2.12.2007 znovu u nich doma. Pokusila jsem se udělat 

rozhovor i s tou nejmladší dcerou, která se narodila v ČR, ale nepodařilo se mi to. Ptala jsem 

se jí, zda chodí do školky a jen odpověděla, že ano a pak se už nechtěla bavit (alespoň ne 

k tématu). Ukazovala mi, že má nové kotě a jaké má copánky. Bavily jsme se spolu 

bulharsky. 

 

Popis rodiny  

Je to pětičlenná rodina. Rodiče a tři dcery. Ta nejmladší se narodila v ČR, ale česky nemluví. 

Tento rok ji přihlásili do české mateřské školky. Nejstarší dcera po prvním ročníku přerušila 

středoškolské studium a teď je na úřadu práce. Prostřední dcera je v 9. třídě základní školy. 

 

Popis imigrace rodiny   

Rodina musela emigrovat  před osmi lety z ekonomických důvodů. Manželovi v Bulharsku 

nevyšlo podnikání, dostal se do finanční krize a jelikož se zrovna naskytla pracovní příležitost 

v České republice, rozhodl se odcestovat. I přes začáteční neúspěch, kdy zjistil, že inzerát na 

který reagoval, neodpovídal pravdě našel zde zaměstnání přes klienta. Po 20 dnech přijela i 

jeho manželka, které on zajistil zaměstnání u stejného klienta. Po 8 měsících přijely i jejich 

dvě dcery, ve věku 9 a 11 let. Kvůli nim rodiče odchází od klienta. Získávají legální 

zaměstnání a také byt v bulharském areálu, kde bydlí do teď.  

Momentálně jsou poměrně spokojení. Žena pracuje jako barmanka v pizzerii a muž jako 

elektrikář.  

Problémy jim způsobuje nejstarší dcera, která ukončila studium a teď je na úřadu práce. 

Slíbila jím, že příští školní rok znovu nastoupí do školy, tak doufají, že se změní a bude 

zodpovědnější. 

 Žena to má poměrně těžké, musí se starat skoro sama o domácnost (stěžuje si, že jí dcery 

moc nepomáhají) a k tomu ještě pracuje. 
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Rodina 12. fiktivní jméno: BORISOVI  

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

Zde bylo kontaktování poměrně složité, nicméně jsem se nakonec domluvila s panem X, že 

přijedu do Plzně a že mi poskytne rozhovor jak on, tak i jeho manželka, případně i děti. Když 

jsem ale přijela do Plzně, tak mi sdělil, že bohužel ani manželka ani děti nebudou mít čas. 

Rozhovor byl uskutečněn v restauraci naproti divadlu, kde pracuje jak on, tak i jeho 

manželka. Chvíli předtím než měl začít rozhovor, prošla jeho manželka kolem a přišla k nám 

a tak jsem mohla uskutečnit rozhovor i s ní. Po skončení rozhovoru, jsem se zeptala 

manželky, jestli bych mohla přijet ještě někdy, protože bych potřebovala mluvit i s dětmi. 

Odpověděla, že syn studuje na konzervatoři a je hrozně zaneprázdněný, ale, že mě  teď 

odvezou k nim domů, abych mohla provést rozhovor alespoň s dcerou, abych zbytečně 

nemusela jezdit znovu do Plzně. Všichni byli velice milí a ochotní.  

 

Popis rodiny 

 

Jde o čtyřčlennou rodinu. Rodiče pracují v divadle v Plzni, otec je operní zpěvák a matka 

zpívá ve sboru. Matka také pracuje jako překladatelka z bulharštiny pro pracovní agenturu  a 

otec je jedním ze zakladatelů bulharského klubu v Plzni. Angažuje se různými kulturními 

akcemi. Syn studuje hudební konzervatoř, je mu 18 let a je ve třetím ročníku. Dceři je 16 let  a 

studuje druhým rokem na dopravní škole v oboru letecká doprava.  

 

Popis imigrace rodiny  

 

Známý bulharský operní zpěvák dostal nabídku od Smetanova divadla v Praze a tak se 

rozhodl ji přijmout a odcestovat s rodinou do České republiky. Důvody emigrace byly 

ekonomické. Situace v Bulharsku nebyla příznivá. 

Pak vyhrál konkurz sólisty Plzeňského divadla a s celou rodinou se přestěhoval do Plzně. 

Manželka získala místo jako členka operního sboru. 

Když přijeli v roce 1997 do ČR, tak dětem bylo 6 a 8 let . 

Po dvou letech odjeli s celou rodinou na Slovensko, kde pracovali v Národním divadle 

v Bratislavy. Důvody byly též ekonomického charakteru. Po dvou letech se vrátili do Plzně. 

Trvalý pobyt získali na základě projektu MPSV. Jsou zde spokojení. 
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Rodina 13. fiktivní jméno: IVANOVI  

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

Rodinu osobně znám, takže nebyl problém s kontaktováním. Byli velice milí a vstřícní. 

 

Popis rodiny 

 

Je to čtyřčlenní rodina, ale starší dcera je už vdaná a nebydlí s nimi ve společné domácnosti. 

Mladší dceři je 15 let, studuje posledním rokem na ZŠ a chtěla by se pak dostat na 

gymnázium. Rodiče jsou pracovníci Akademie věd v ČR. 

Předtím v ČR bydleli i rodiče manžela, ale už se vrátili do Bulharska. 

 

  

Popis imigrace rodiny  

 

Žena pracovala v Bulharsku na společném projektu s Českou akademií věd (ústav 

anorganické chemie) a posléze ji byla nabídnuta pracovní příležitost v ČR, kterou přijala. Od 

začátku tedy pracuje jako vědecký pracovník Ústavu anorganické chemie. 

Nejdřív přijela sama a za poměrně krátkou dobu přijel i manžel s dětmi.  

Jelikož je manžel také inženýr chemik, dostal místo taktéž v ústavu anorganické chemie. 

Trvalý pobyt získali po 6-7letech z humanitárních důvodů. 

Zatím jsou tady spokojení. 

 

Případné další poznámky 

 

Nechtěli o tom mluvit na diktafon, ale byli zklamaní projektem MPSV, který jim měl pomoc 

získat trvalý pobyt. Procedura byla příliš složitá, administrativně náročná a i přes doložení 

všech potřebných dokladů neúspěšná. Trvalý pobyt nakonec získali z humanitárních důvodů 

za pomoci Akademie vět.  
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Rodina 14.    fiktivní jméno: MILANOVI 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu 

 

Na tuto rodinu jsem dostala kontakt od mé známé, která vyučuje v bulharské škole a je 

zároveň třídní učitelkou mladší dcery.  

Pan Y na mě čekal v Teplicích na autobusovém nádraží a jeli jsme hromadnou dopravou 

k nim domů. Byli velice ochotní a milí, i když jsem je připravila o jeden den s dětmi, které 

bydlí v Praze na internátě bulharské školy a tak se s nimi vidí pouze v sobotu a v neděli. Na 

zpáteční cestě do Prahy jsem jela s dcerami, které musely zpátky do školy. 

 

Popis rodiny 

 

Čtyřčlenná rodina. Děti chodí do bulharské školy v Praze. Mladší je ve 3 třídě a starší v 8 

třídě. Otec přijel před dvěma lety a rok na to v září 2006 za nim přijely i manželka s dětmi. 

Silné rodinné vazby. 

 

Popis imigrace rodiny  

 

Otec se rozhodl emigrovat z ekonomických důvodu. Platy v Bulharsku byly příliš nízké. 

Snažil se najít práci i v jiných evropských státech, ale jelikož Bulharsko ještě nebylo v EU, 

byl zde problém s pracovním povolením. Jediný stát, kde mu nabídli práci byla Česká 

republika.  

Pracoval a stále pracuje přes prostředníka na pozici soustružníka. Nestěžuje si na klientský 

systém. 

Původně měl v plánu přijet na jeden rok a pak se vrátit za rodinou do Bulharska.  

Po roce se ale rozhodl, že tady zůstane a tak za nim přijely manželka s dcerami.  

Manželka pracuje tady jako švadlena. 

 

Případné další poznámky 

 

Rozhovory byly prováděné v bulharštině, jelikož respondenti neměli dostatečnou jazykovou 

vybavenost a tak by nebyli schopni popsat své zkušenosti v češtině. Nahrávky jsem pak 

přeložila. Nic podstatného jsem nevynechala ani nepřidala.  
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Rodina 15. fiktivní jméno: TODOROVI 

 

Kontaktování a stručný popis průběhu výzkumu  

 

Kontakt na respondenty jsem získala přes kamaráda. Rodinu jsem předtím neznala, ale byli 

velice milí. Syn na mě čekal v Liberci na nádraží a pak jsme jeli k nim domů, kde se 

rozhovory uskutečnily. 

 

Popis rodiny 

 

Neúplná rodina, kde žijí matka se synem. Společně podnikají. Mají vlastní cestovní kancelář 

v Liberci. 

 

Popis imigrace rodiny  

 

Matka emigrovala v roce 1998 z ekonomických důvodů. Práce byla málo placená a životní 

podmínky v Bulharsku nebyly příznivé. 

Přijela s dalšími 42 ženami do Jablonce nad Nisou, kde měly pracovat jako preciosy. 

Pracovaly přes klienta, který jim zařídil doklady a ubytování.  Po půl roce se ale ženy vrátily 

do Bulharska. Ona zůstala pouze s dalšími dvěmi kolegyněmi.  

Posléze vystřídala několik zaměstnání. Pracovala pak v textilním průmyslu, uklízela, založila 

si vlastní úklidovou firmu a teď podniká. 

Po třech letech za ní přijel syn. Chtěl v Bulharsku dokončit střední školu a pak musel jít na 

rok na vojnu.  

Původně neplánoval, že tady zůstane, ale už  tady žije 6 let. Podniká společně se svou matkou 

a začal studovat dálkově Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v Praze. 

Žena získala trvalý pobyt po osmi letech. Syn má pobyt dlouhodobý, ale doufá, že za rok 

dostane trvalý. 

Bydlí ve vlastním bytě v Liberci. 
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Příloha č.3: Přepisy rozhovorů bulharských respondentů 
 

Identifikace: 11_DB1 

Rozhovor dne: 25.9. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Tak, Vili, řekni mi něco o svém životě, o Bulharsku a o období, když jsi se přistěhovala. 

R: Narodila jsem se v Bulharsku a ve svých 11 letech jsem se přistěhovala do ČR. 

T: Začala jsi tady studovat? 

R: Ano, začala jsem tady studovat. Začala jsem chodit tady do 5 třídy a na začátku to bylo nic 

moc. 

T: V čem byl problém? 

R: Nejdřív byl problém jazyk, než jsem začala rozumět. Pak asi děti. Pro ně jsem byla „ten 

cizinec“ a pořád říkaly, ať se vrátím do své země, když jím nerozumím. 

T: To asi bylo nepříjemný? 

R: Docela jo. 

T: Brečela jsi doma? 

R: Doma jsem nebrečela, jenom jsem si stěžovala. 

T: Chtěla jsi jít do bulharské školy, která zde existuje, nebo si chtěla zůstat v české? 

R: Ne začátku jsem nevěděla, že bulharská škola tady vůbec existuje, takže jsem vlastně 

neměla na výběr. Takže hned první rok, co jsme přijeli, tak jsem šla do české školy. 

T: A za jak dlouho jsi se naučila jazyk? 

R: Tak, mně to trvalo déle, takže tak za dva roky. 

T: Ale rozuměla jsi asi dřív? 

R: Joo, rozuměla jsem, také jsem psala a mluvila. 

T: A pak jsi si našla cestu k spolužákům? Začali jste spolu kamarádit? 

R: Na začátku vůbec. Ještě od samém začátku jsem s nimi měla problémy. Neustále jsem pro 

ně byla „ten cizinec“. A pak až na střední škole jsem měla docela dost kamarádů. Byli na mě 

milí a vůbec jím nevadilo, že jsem cizinka, dokonce byli rádi. 

T: Myslíš, že v tom hrál roli jazyk, že už si mluvila plynule a ani nebylo moc poznat, že si 

cizinka? 

R: Ani ne, já ani nevím proč. Oni samozřejmě poznali, že jsem cizinka. Asi jsem už vyrostla, 

Měla jsem jiný rozum, jiný plány. Asi proto. 
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T: A na jakou střední školu si chodila? 

R: U Krbu, je to kuchařská škola. 

T: A co teď? 

R: Chci pokračovat ve studiu. Mě totiž vychodili ze školy a teď doufám, že si najdu nějakou 

jinou, lepší. A pak se chci dostat na vysokou školu. 

T: A jaký obor chceš studovat teď? Zase kuchař – číšník, nebo něco jiného? 

R: No, já bych chtěla reklamní management, ale slyšela jsem, že to nejde. Že nejdřív musím 

mít vysokou školu a až pak. 

T: Nejdřív střední, ne vysokou? 

R: Spíš tu vysokou mi říkali. 

T: Dobře. A jak se jinak tady cítíš? Chtěla by si se vrátit do Bulharska, nebo si tady 

spokojena? 

R: Zatím jsem tady spokojená, ale někdy se mám chuť vrátit. 

T: A teď máš kamarády spíš Čechy nebo Bulhary? 

R: Češí. 

T: Takže se bavíš spíš český než bulharský? 

R: Jenom doma se bavíme bulharský. 

T: A jezdíš do Bulharska třeba na prázdniny? 

R: Teď jsem tam nebyla dva roky, ale jinak jezdím. 

T: A chybí ti kamarádi z Bulharska? Ty si přece jenom odjela, když ti bylo 11 let. 

R: Ne začátku mi chyběli hodně, ale už jsem si zvykla. Samozřejmě je ráda uvidím. 

T: A udržuješ s nimi nějaký kontakt? Píšete si? 

R: Ne. Právě, že když jsme se viděli na posledy, tak jsme ještě neměli počítač a nějak jsme si 

nevyměnili adresy. 

T: A čteš české nebo bulharské časopisy? 

R: Ano čtu. Spíš české časopisy. 

T: A co konkrétně, jestli si vzpomeneš? 

R: Časopisy pro dívky: Yellow, Joy. 

T: Jasně. Děkuji ti. 
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Identifikace 11_D2B 

Rozhovor dne 12. 11. 2007 

Tazatelka : Daria Nikolova 

 

T: Pavlí, tak mi řekni něco o svém životě. Nejdřív v Bulharsku a pak, když jsi přijela? 

00:00:09-9  

R: No, tak narodila jsem se v Bulharsku, žila jsem tam asi 9 let, chodila jsem tam do školy a 

pak už ve třetí třídě jsem začala chodit sem do české školy, protože jsme se přestěhovali. 

00:00:28-2  

T: Hm. Jaký jsi měla dojmy na začátku, když jsi přijela a neuměla jsi jazyk a najednou jsi šla 

do české třídy? 00:00:35-4  

R: No, tak ten pocit byl takovej blbej. Já jsem měla pocit, že se mi všichni posmívají, jako že 

všichni mě mají za nějakýho vetřelce a jako že se mě nějakým způsobem potřebují zbavit. 

00:00:52-2  

T: Proč jsi si to myslela? Nebavili se s tebou nebo? 00:00:55-7  

R: No, jako moc jsme si nerozuměli a nebavili jsme se, protože já jsem jim nerozuměla, asi 

oni taky ani mně. Ale už se to začalo zlepšovat. 00:01:07-1  

T: Hm. A za jak dlouho jsi se naučila jazyk? 00:01:10-8  

R: Asi tak za jeden rok. 00:01:12-2  

T: Hm. Brali na tebe ohledy učitelé? 00:01:15-9  

R: Brali, první dva roky mi nedávali známky z češtiny, ale potom už jo. 00:01:22-5  

T: A pomohlo ti to, že jsi šla do české školy? 00:01:26-3  

R: No, spíš ano, protože pak budu mít lepší výběr škol. 00:01:32-3  

T: A jsi spokojená s tím, jak umíš český jazyk? 00:01:37-2  

R: Ano, jsem, protože ne každýmu se jako vyskytne příležitost studovat v cizině. 00:01:44-3  

T: Hm, takže jsi rádá, že jste odjeli nebo je ti smutno? 00:01:48-4  

R: Ani moc ne. 00:01:50-3  

T: Spíš máš kamarády už tady. 00:01:51-7  

R: No, spíš tady mám více kamarádů než tam. 00:01:54-7  

T: Než v Bulharsku. A kamarádi jsou Češti nebo Bulhaři? 00:02:00-0  

R: Jsou Češi. 00:02:01-0  

T: Všechny? 00:02:01-9  

R: No, tady jsou asi tak kolem pěti Bulharů a tak to ostatní jsou samý Češi. 00:02:10-6  
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T: Hm. A jinak celkově spokojenost, když srovnáváš, jaká je situace v Bulharsku a tady? Kde 

se ti zdá lepší? 00:02:20-1  

R: Podle mě jako tady v České republice je to nějak celkově lepší, je tady příjemné prostředí, 

ale lidi jsou takový moc jakoby nedostupní, namyšlený a tak. 00:02:35-7  

T: Celkově? 00:02:37-7  

R: No. No tak celkově je to tady, je to tady prostě lepší. 00:02:44-4  

T: Hm. A jaký máš plány do budoucna? Teď jsi v osmý třídě?  00:02:48-3  

R: V devátý. Tak asi udělat zkoušky na nějakou školu. Ještě jsem si žádnou nevybrala. A pak 

asi zase učení. 00:02:57-3  

T: A chceš jít na gymnázium nebo na nějakou odbornou? 00:03:03-1  

R: Spíš na tu odbornou. 00:03:03-4  

T: Ale ještě nevíš přesně jakej obor. 00:03:05-6  

R: Ne, ne, nevím. Tak třeba to zkusím i na gymnázium, ale když se to nepovede, tak na 

odbornou. 00:03:11-8  

T: Hm. A chceš tady zůstat? 00:03:12-7  

R: Ano. 00:03:15-3  

T: Tady usadit se? 00:03:18-3  

R: No měla jsem jako v plánu na střední školu někam jít studovat do ciziny, ale asi ne, 

protože to zase bude nějaký jiný a tak. 00:03:27-6  

T: Nechce se ti zvykat na nový prostředí. 00:03:29-3  

R: Ne. 00:03:30-4  

T: A na co jsem se ještě chtěla? Co rodinný vztahy? Všechno? 00:03:36-8  

R: No dobrý, docela si rozumím se všema doma. Jak doma, tak ve škole a tak. 00:03:45-2  

T: Jasně.  

 

KONEC 
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Identifikace: 11_ZB 

Rozhovor dne: 25.9. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Můžete mi stručně pohovořit o celém svém životě, s podrobnějšími důrazy na posledních 

pět let před emigrací a dále na pobyt v České republice? Co jste dělala? 

R: Ale tady jsme přišli v roce 2000. První byl tady manžel, byl tady asi 20 dni, pak se vrátil 

do Bulharska, aby si zařídil  pracovní vízum. Řekl mi, že má práci tady i  pro mě.  

Jako na začátku jsme byli u klienta, Bulhar, který měl podepsanou smlouvu, se švadlenskou 

firmou, ale to bylo moc špatný., protože půlku platu nám bral pro sebe. Najednou jsme se 

rozhodli, že si chceme přivést sem  také děti, takže za 8 měsíců, jsem já jela zpátky do 

Bulharska, vzala jsem naše dvě dcery, kterým bylo 9 a 11 let. V té době  jsme se rozhodli, že 

odcházíme pryč od toho klienta. Že začneme pracovat tak jako normální lidé, že si budeme 

sami shánět práci. A řekli jsme na tomu řediteli  firmy, ve které jsme pracovali , že chceme jít 

pryč, kvůli tomu, že nechceme pracovat přes klienta. A on námslíbil, že nás zaměstná přímo 

ve firmě. Takže to udělal, nemuseli jsme odcházet z té firmy a najednou jsme se dozvěděli od 

naších kamarádech, že je ten pilotní projekt od Ministerstva práce a že stačí, abychom podali 

žádost a za dva a půl roků dostaneme trvalý pobyt. Tak . 

T: A předtím v Bulharsku jste dělali co?Pracovali jste? Proč jste se rozhodli emigrovat? 

R: Předtím v Bulharsku manžel měl vlastní firmu, výroba  koženého oblečení, ale  stalo se 

tak, že zkrachoval. Já jsem pracovala v potravinách jako vedoucí. No a když on říkal, že 

přijde sem, tak já  jsem také skončila. 

T: Takže důvod , že jste emigrovali, byl ten, že najednou nebyla práce? 

R: Ano, pro manžela , já jsem kvůli rodině musela nechat také práci. 

T: A proč jste vybrali zrovna Českou republiku? 

R: Ale protože on v té chvílí nevěděl, co má dělat a  našel Anonci z Bulharska, ve které psali, 

že firma nabízí práce sem, zaplatil té firmě, dostal se sem a všechno bylo falešné. 

T: Všechno bylo falešné? 

R: Ano. A přesně můžu říct jak se jmenuje ten majitel té firmy v Bulharsku, Vasil Bogoev. 

T: A v čem to bylo falešné? V čem vám lhali nebo 

R: Oni mu řekli, že tady bude pracovat na stavba, že mu bude zaplacený na 5 dní hotel, ale 

najednou ještě první den musel přespat v nějaké ubytovně, noo druhý den už ten člověk 

zmizel a nějaký cikán se objevil  a říkal že budou pracovat pro něj. 

T: Aha 
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R: Tak se manžel v té chvílí rozhodnul, že se vrátí zpátky do Bulharska, nooo a na Florenci , 

když si chtěl zakoupit jízdenku, tak mu majitel autobusové společnosti nabídnul, že mu najde 

práci, že zná Bulhara, který nabízí práci, a to byl přesně ten náš klient. 

T: Joo, jasně. A to jste říkala,že emigrovaly pak vaše dcery. A jakou roli hrála ve vašem 

rozhodování odjet rodina? To, že se manžel rozhodnul bylo pudem pro to, aby jste jela také? 

Nechtěla jste zůstat sama s dětmi v Bulharsku? 

R: No ne, nikdy jsme s manželem nebyli od sebe delší dobu, tak hned, když řekl, že našel tady 

práci pro sebe, řekl,že bude shánět i pro mě. A během těch 20dnů, co byl tady,tak mu nabídli 

práci i pro mě. 

T: Aha, takže oba dva jste pracovali v tom švadlenským 

R: Na začátku jo 

T: Na začátku jo. 

T: A kde jste získali nejvíce informací o České republice? Až když jste přijeli nebo ještě 

předtím? 

R: Ano. 

T: Až když jste přijeli. Přes  klienta nebo 

R: Ne, on nám zakazoval, abychom mluvili vůbec s lidmi , protože bychom se dozvěděli jak 

to tady funguje. To všechno jsme se dozvěděli od naších známých. 

T: kteří tady také bydlí ? 

R: Ano, oni tady bydleli už 7 let a pochopitelně měli víc informaci. 

T: Takže všechny doklady vám zařizoval ten klient za nějaký poplatek? 

R: Ano, na začátku jsme museli všechno platit zvlášť. Zvlášť za každý doklad. 

T: Jo, všechno jemu a on to zařizoval? 

R: Ano. 

T: Jasně, a využila jste někdy pomoc neziskových organizaci?  

R: Ne. 

T: Vůbec? 

R: Ne, ani jsem nevěděla o té, ooo 

T: o možnosti, že vám můžou pomoct? 

R: Noo 

T: Jaké bylo jednání s úřady, byly tam nějaké problémy, na cizinecké policii, nebo pak na  

úřadu práce, pojišťovny? 
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R: Takže v policii,tak jako všichni, jsme museli dlouho čekat. a navíc od nás chtěli strašně 

moc nejrůznějších potvrzení. Měli jsme tam jediný problém a to když jsme žádali o trvalý 

pobyt. Chtěli po nás nájemní smlouvu. 

T: Doklad o tom, že máte kde bydlet? 

R: Ano. A my bydlíme v areálu bulharského velvyslanectví. 

R: Měli jsme problém, protože ta paní, co tam pracovala, nevěděla, jaké jsou  zákony, že my 

nemusíme  dokládat nic od majitele, že Bulharsko má smlouvu s cizineckou policii, že stačí 

jeden papír. 

Ale jinak jsme žádný problémy neměli. Naopak oni nám moc pomáhali. Říkali nám, co máme 

dělat, pomáhali nám. 

T: Ano. A na začátku vám to vyřizoval ten klient?On chodil na cizineckou policii? Všechno 

zařizoval on za poplatek nebo jste chodili s nim? 

R: Chodili jsme pouze na výdej. 

T: Na výdej,jo,jo,jo. 

R: No 

T: A co jazyk , kde jste se naučili jazyk? 

R: Noo, jazyk jsem se naučila od kolegů. 

T: V práci? 

R: V práci,jo. 

T:  Žádný kurzy českého jazyka jste nenavštěvovali? 

R: Ne. 

T: A jaké noviny nebo časopisy čtete? 

R: No jak kdy, různý. Například Blesk nebo Žena a život. 

T: Ale spíš české než bulharské? 

R: Ano,ano. 

T: Bulharské vůbec? 

R: Noo nemáme bulharské. 

T: Není přístup k těm novinám? 

R: Ale je, ale já nevím, asi se chceme naučit česky, takže se snažíme číst  české časopisy. 

T: Jasně. A jste spokojená s vlastní znalostí jazyka? 

R: Moc ne. 

T: Chtěla byste to zlepšit? 

R: Ano,určitě. 

T: A jste spokojená s tím, jak funguje Vaše rodina? 
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R: Ano,  já jsem spokojená, jedině, teď máme problémy s tou starší dcerou, ale doufáme, že 

všechno se (pauza) 

T: Vyřeší 

R: Vyřeší. 

T: Aaaa, jste v kontaktu s ostatními členy rodiny v Bulharsku? 

R: Ano, ano, jakože moc nemáme  

T: kontakty 

R: kontakty. Máme jedině s maminkou manžela a s pár známých. 

T: A nikdo jiný není v zahraničí, že by byli třeba v nějaké jiné zemi? 

R: Ne,ne. 

T:  Jak často se vracíte do Bulharska? A co tam děláte? Jezdíte jenom na prázdniny? 

R: Jenom na dovolenou, ano. 

T: Že jedete třeba na týden na dva se podívat? 

R: Nějak tak jednou za 3 roky jedeme na 3 týdny. 

T: A posíláte nebo vozíte domu rodině nebo známým z Bulharska nějaké peníze nebo dárky? 

R: Ne. 

T:A jsou někteří členové, kteří žijí v Bulharsku, nějak závislí na vaši podpoře? 

R: Ne 

T: Vyhovují vám české legislativní podmínky pro slučování rodin, je něco, s čím jste zde měli 

problémy a co byste chtěla změnit? 

R: Ne. 

T: Všechno je v pořádku? 

R:Ano. 

T:Takže to zajišťují  dobře? 

R: Ano.  

T: Teď uplatnění na trhu práce. Co pro Vás bylo největším problémem při získávání 

zaměstnání v České republice? Jazyk nebo právě vyřizování nejrůznějších dokladů, pracovní 

víza nebo povolení k pobytu? 

R: Alespoň já jsem se zaměstnání neměla problém. Já jsem 6 let byla zaměstnaná v jedné 

firmě. 

T: V té švadlenské? 

 R: Ano. A teď rok jsem zaměstnaná v Pizzerii jako barmanka. Vzhledem k tomu, že mám 

trvalý pobyt, tak žádné problémy nebyly. 
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T: A můžete porovnat životní podmínky v Bulharsku a v České republice? V čem vidíte 

rozdíl? 

R: Velký rozdíl je v tom, že v Bulharsku nemáš jistotu, kdy dostaneš peníze a tady máš 

jistotu. 

T: Že ten plat dostaneš? 

R: Ano. 

T: A jinak celkově ten život? Že tady je větší klid, nebo naopak, že tam je více přátel? 

R: Ano,ano tady je větší klid. My jsme si zvykli, tady máme  klid. 

T: A dostala jste Vy nebo nějaký člen Vaší rodiny nějakou podporu od českého státu ? 

Pobírali jste nějaké dávky ? 

R: Ano. Teď momentálně máme 3 dcery. Ta třetí se narodila tady a tak jako všichni Češi jsme 

dostali jednorázovou pomoc po porodu a stejně jako všichni Češi bereme příspěvky na děti. 

T: Takže v tom nevidíte žádnou diskriminaci vůči cizincům? 

R: Ne,ne. 

T: Jste spokojená s tím, jak to funguje? 

R: Ano, diskriminaci vidíme jedině ve škole. 

T: Ve škole? 

R: Ano. 

T: V čem? 

R: Protože oni se chovají úplně jinak, ne jako k českým dětem. No je vidět, že je nějaký rozdíl 

mezi cizinci a Čechy. 

T: A v čem konkrétně? Přístup učitelů, samotných ředitelů, nebo děti? V čem je ten problém? 

R: Asi v přístupu učitelů. 

T: Diskriminují ty děti v čem?  Že jim dávají těžší úkoly, že se jím nevěnují 

R: Ne, nevěnují se jím. 

T: Nevěnují se a neberou ohledy na to, že dětí neumějí jazyk? 

R: Noo, oni na místo toho, aby jím pomohli, tak jakoby se jím vysmívají.  

T: Jo, jo, jasně. 

T: A co bydlení? Jakým způsobem jste si v ČR zajišťovali bydlení? Kde jste bydleli na 

začátku? 

R: Na samém začátku jsme bydleli u toho našeho  klienta. Museli jsme si platit nájem a když 

jsme se rozhodli, že si vezmeme dětí, tak nám naší kamarádi řekli o tom bytě, ve kterém 

bydlíme teď. Poradili nám, abychom se přijeli zeptat, jestli mají volné místo. Zeptali jsme se a 

tak už 7 let bydlíme tady. Ted už 8 rokem. 
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T: A to je bulharský areál? 

R: Ano 

T: u bulharského velvyslanectví? 

T: Takže s bydlením nebyl problém. Takže na začátku to byla ubytovna u toho klienta nebo to 

byly byty? 

R: To byl jeho vlastní byt. 

T: Jo, jeho vlastní byt, tam jste bydleli a platili jste mu nájem? 

R: Ano. 

T: A vzdělání, jak  hodnotíte vzdělávací systém v ČR? Myslíte si, že tady Vaše děti získají 

dobré vzdělání? Říkala jste, že jste nespokojená s chováním učitelů k dětem, ale jinak, 

celkově? 

R: Jinak, celkově jsem spokojená. 

T: Myslíte si, že dětí získají dobré vzdělání? 

R: To záleží na nich, ale jako každý roditel chci. 

T: Ale že to vzdělání je kvalitní? 

R: Já nevím, když chci udělat nějaké porovnání mezi bulharskou školou a českou, myslím, že 

na českých školách se učí míň. Mají víc prázdnin a asi i  probíraná látka je tam lehčí. 

T: Jednodušší pro ty děti? 

R: No,no. 

T: A proč jste se rozhodla poslat svoje děti do českých škol? Aby se naučily jazyk? R.Ano, 

přesně tak, protože jsme se rozhodli, že zatím budeme tady bydlet. Takže ony se musely 

naučit český. 

T: A chcete se Vy sama nějakým způsobem vzdělávat? Třeba chodit na kurzy? 

R: Já chci strašně moc, protože to je jasný, že když máš dobrou češtinu, budeš mít i lepší 

práci, ale, no prostě nemám čas. Hodně práce doma, to jsou věci, moc věci, které čekají jenom 

na mě. 

T: A bylo Vám vaše vzdělání uznáno tady? Diplomy, které jste měli? Nebo jste je 

nepotřebovali? 

R: Bylo to uznané a právě to nám pomohlo, abychom získali trvalý pobyt. 

T: Že vám uznali vzdělání, které jste dosáhli? 

R: Ano. 

T: A co zdravotnictví, jak Vám vyhovuje zdejší zdravotní systém, pojištění? 

R: No, já jsem s tím neměla žádný problém. Jsme legálně zaměstnání, jedině, co Jemeny 

začátku museli platit,  bylo zdravotní pojištění dětem. 



 119 

T: Škola jím to neplatila? 

R: Ne. Když máš trvalý pobyt,tak to škola platí, ale když jsme neměli,tak jsme byli 

samoplátci. 

T: Jo. A v tom zdravotním pojištěním pro děti, tam byl jen základ a všechno jste museli 

doplácet? Když šly děti třeba na prohlídku, nebo na očkování, tak jste dopláceli? 

R:  Ne,ne,ne. 

T: Platila to pojišťovna. 

R:Ano. 

R: Oni mají nějaké různé částky podle věku, potom jsme už nic nedopláceli. 

T: Jasně. A měli jste, někdo z rodiny, nějaký závažný zdravotní problém? 

R: Tak problémy jsme neměli, jedině, když jsem porodila malou, tak jsme museli zaplatit 48 

tisíc korun, protože, pochopitelně, to nemůže platit zdravotní pojišťovna hned po porodu. 

Sami jsme se divili, co ona je, Bulharka nebo Češka, protože jako pro české dítě, jsem já 

nemusela platit za porodu vůbec žádný peníze,ale jako Bulhaři jsme museli zaplatit České 

republice. 

T: Takže nakonec jste musela zaplatit? 

R: Ano. No, zaplatili jsme zálohu 18 tisíc korun a za 5 měsíců nám poslali dopis, že musíme 

zaplatit ještě 10 tisíc, nebo nás pošlou na soudu. Tak já jsem poslala jenom 2 tisíce korun a let 

od té doby nás nikdo neotravoval, už je to 5 let. Potom jsme viděli v televizi stejný případ 

s nějakou Číňankou. A říkali, že to je spekulace, že vůbecnic bychom neměli platit, protože já 

mám zdravotní pojištění. A to je pochopitelné, že nemůžem na novorozené dítě udělat hned 

T: pojištění? 

R: pojištění. 

T: A tedy nejmladší dcera má bulharské nebo české občanství? 

R: Bulharské občanství. 

T: Takže co Vám připadá dobré nebo špatné na tom zdravotním pojištěním? Vyhovuje Vám 

ten systém, jak je nastavený? Zaměstnavatel platí a 

R: Ano,určitě. 

T: A co se týče náboženství, jste věřící? Jakou víru vyznáváte?  

R: Jsme křesťané. 

T: Pravoslavní. 

R: Pravoslavní. 

T: Dodržujete nějaké zvyky, chodíte do kostela? 

R: Ne, moc nechodím, asi jedenkrát za rok 
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T: Jasně. A adaptace a integrace. S kým se tady nejvíc stýkáte? S lidmi z areálu, kteří jsou 

také Bulhaři nebo s lidmi v práci, kteří jsou Češi? 

R: S Bulhary se stýkáme víc. 

T: Takže se bavíte spíše bulharsky, ale v práci jste s Čechami, takže se bavíte česky? 

R: Ano, jenom český, jenom český 

T: Jsou v práci ještě nějaký cizinci, nebo jste jediná? 

R. Jsou tam, máme Makedonci, máme Ukrajinci. 

T: Ale bavíte se český? 

R: Ano. 

T: A když byste měla srovnat svůj život v Bulharsku a svůj život  v ČR v čem vidíte hlavní 

rozdíly?  

R: Já jsem to už říkala a budu se opakovat. Tady mám nějakou jistotu, mám určitý klid. 

T: A to je pozitivní. 

R: Ano 

T: A co plánujete pro sebe a pro svoji rodinu do budoucna? Chtěli byste zůstat asi v ČR, 

neplánujete návrat? 

R: Ne, prozatím, ne. 

T: Chcete zůstat tady:? 

R: Ano. 

T: A jak si představujete své stáří? Budete v důchodovém věku tady nebo se  tehdy chcete 

vrátit? 

R: Já si myslím, že když budu v důchod a jestli se situace v Bulharsku zlepší, tak se určitě  

vrátíme tam. 

T: A tady budete dostávat důchod? Budete mít nárok na to? 

R: Ano,ano,budeme. Protože po celou  dobu jsme zaměstnání legálně a po 10 letech máme 

nárok na celý český důchod. 

T: Takže v tom nevidíte problém? 

R: Jedině, že jsme se dozvěděli, že kdybychom se vrátili do Bulharska a když budeme 

dostávat český důchod , tak nějaké procento nebo půlku důchodu, nám bude Bulharský stát 

odebírat. To jsme se právě tento rok dozvěděli. 

T: Tak to bylo zatím asi všechno, nevím, něco o životě v Bulharsku, co jste vystudovala ? 

R: No já jsem v Bulharsku po střední škole šla na Vysoká škola Ekonomickou. Já Učila jsem 

se, ale poslední rok jsem přerušila, protože jsem šla na mateřskou. 

T: S první dcerou? 
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R: Jo, s první a potom, když jsem se chtěla  vrátit, už byla na cestě ta druhá a už jsem to 

nechala. Byly moc dobré časy v Bulharsku a manžel mi říkal, že nepotřebuje, abych dodělala 

školu, že on zvládá finanční situaci, že já nemusím pracovat. Ale teď jsou úplně jiné časy. 

T: Já Vám moc děkuji. 
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Identifikace: 11_MB 

Rozhovor dne: 5. 12. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Takže začínáme. Takže na začátku vás poprosím, kdybyste mi mohl stručně pohovořit o 

životě v Bulharsku, ale tak nějak přibližně posledních 5 let. A proč jste se rozhodl zrovna 

emigrovat do České republiky a jaký to bylo tady na začátku? 00:00:16-7  

R: No, na začátku, protože v Bulharsku byly tak špatný, špatné ty chvíle, kdy jsme žili, 

protože ta demokracie byla trochu jinak pochopena v té výšky tam. A skoro tam jsme 

pracovali a nic jsme nedostávali a to skoro, co jste, ten důvod, že tam byla nízké ty platy a 

máme velkou rodinu a děti. A kvůli tomu jsme se rozhodli, že je lepší, abysme nějaký stát, co 

se mluví skoro tak,blíž té bulharštině. Ten slovanský jazyk jsme vybrali, ta Česká republika. 

A myslím, že to dokonce dopadlo dobře. No. 00:01:18-4  

T: Takže i ten jazyk byl docela dobrou motivací, vybrat zrovna Českou republiku, že je to 

příbuzný jazyk? 00:01:28-4  

R: No, příbuzný jazyk a nemusíme například nějaká angličtina, která je úplně zvláštní, ta 

bulharština. nebo němčina nebo španělština, to jsou úplně jiný jazyky a to. 00:01:45-0  

T: Jak jste pak konkrétně vybral tu Českou republiku, jak to zaměstnání nebo? Přijel jste sem, 

rozhodl jste se, že vyberete nějaký zaměstnání, že najdete nebo? 00:01:59-7  

R: No, byla taková firma v Bulharsku. No to byla falešná, jako podvodníci tam byli. Tak jsme 

se dostali, jsem se dostal já do České republiky. A zjistil jsem, že ta firma je falešná. Později 

jsem se seznámil s jedním Bulharem, co tady byl ženatý už pár let. A dokonce tam jsme byli 

zaměstnaný prvně, později jsem pozval manželku tady. Našli jsme práci i manželce a tak. 

00:02:44-1  

T: Pořád pracujete v tý samý firmě nebo jste vyměnil? 00:02:49-2  

R: Ne, tu firmu jsme vyměnili, protože to byl jako základní krok, abysme zůstali v České 

republice. A trochu později jsme už pracovali v tom povolání, co máme. 00:03:03-2  

T: Hm. Jaký máte teď zaměstnání nebo jaký máte povolání? 00:03:06-7  

R: No, já mám povolání jako elektrikář, elektronika jsem zakončil v Bulharsku. A teď už 

pracuji jako elektrikář. 00:03:18-5  

T: Jasně. A na začátku jste pracoval ve švadlenský firmě? 00:03:25-7  

R: No, to byla švadlenská firma, protože já v Bulharsku jsem měl svojí vlastní firmu, výrobky 

z kůže, výrobky na oblečení z kůže. A kvůli tomu jako na začátku to bylo dobrý. 00:03:44-8  
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T: Jo. Dobře. Jaký to bylo na začátku tady, odkud jste získávali všechny informace? 

Vyřizování víz, bylo to složitý po těch úřadech? Chodili jste tam sami nebo někdo vám 

překládal? 00:03:57-7  

R: To složitý bylo na začátku, protože ten klient první, on byl jako pěkný lhář, myslel, že 

všechno, všechny peníze on zajistí na celým světě. A za to vůbec nic nám nevysvětlil. A 

postupně jak jsme učili ten jazyk, skoro všude jsme byli sami a to všechno jsme zjistili. 

Zdravotní, sociální. To všechno. Skoro v každý úřad jsme byly samý to. A to postupně jsme 

zjistili, že tady je lepší ta sociální politika a zdravotní a to všechno. 00:04:39-2  

T: Teď jsem zapomněla. Za jak dlouho přijeli manželka s dcerami? 00:04:53-9  

R: No, manželka přijela tak za měsíc. Já jsem se vrátil do Bulharska, abych je vyzvednul. A o 

osm měsíců později jsme vzali už děti, protože už jsme cítili nějaký klid tady. Česká republika 

jsme věděli, že stojí za to, aby celá rodina žila tady společně. 00:05:15-6  

T: Jo, jo. Kde jste se učil jazyk? Chodil jste na nějaký kurzy nebo na nějaký doučování? 

00:05:22-1  

R: Ne. Víte, ta fabrika, tam byli spoustu Češi a tak postupně nás učili pomalu a to. No, žádný 

kurz jsme neměli. 00:05:32-9  

T: Hm. Spíš od kolegů. 00:05:36-4  

R: No, od kolegů a od televize, rádio a tak. Postupně pomalu, pomalu a si zvykneš na ten 

jazyk. Ale nemluvíme tak ještě dobře. 00:05:47-3  

T: Jo, dobře mluvíte. 00:05:49-9  

R: No, rozumíme všechno. To je důležitý. 00:05:53-0  

T: A jezdíte do Bulharska často? 00:05:55-5  

R: No. Nepravidelně každý rok. No tak na dva roky, na tři nebo tak. 00:06:05-9  

T: Hm. A komunikujete nějak, voláte rodičům nebo posíláte jim nějaký peníze? 00:06:11-2  

R: No na začátku jsme posílali, teď jenom moje máma zůstala v Bulharsku a ono zatím ona to 

zvládá nějak tak sama. Zatím neposíláme peníze. Ani jinak, celá rodina je tady. 00:06:27-4  

T: A co bylo nejtěžší při získávání zaměstnání? Když už jste odešli od klienta, co byl největší 

problém, když jste hledal zaměstnání? 00:06:41-4  

R: No, problém byl, co ten strach, protože Češi, když máte například nějakou možnost, 

abysme platili nebo abych, no tak udělali všechno po svojemu, to nezaplatil. To jestli má 

jedny dveře otevřený na tomu, ani to nechce to využívat. A za to jenom ten strach. Jinak jsme 

pracovitý, umíme všechno a to dokážeme všechno. Žádný strach jinak to nebyl. 00:07:14-9  

T: A měl jste nějaký špatný zkušenosti, že vám nezaplatili někde nebo že vám zaplatili míň 

než vám slibovali? 00:07:20-5  
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R: No, strach. Stalo se jedenkrát, některá česká firma tam, jsem pracoval jako elektrikář. První 

měsíc platili, druhý měsíc začínali - no teď nemáme peníze, dlužíme peníze, počkej chviličku, 

počkej, pak. Stalo se. Měsíc, měsíc a půl jsem pracoval skoro bez peněz a dokonce jsem je 

nedostal ty peníze, protože já jsem se rozhodnul, jestli bych pokračoval dál, tak dokonce se 

stane ještě horší. Tak rychle jsem si našel novou práci. Já jsem odešel. Ta firma už dlouho 

jsem volal na ten pán, ale on vždycky nemá peníze. No to jsou špatný zkušenosti. Člověk se 

učí. 00:08:04-1  

T: Jo, jo. Jaký vidíte rozdíly mezi Bulharskem a Českou republikou? 00:08:11-0  

R: No. Skoro ten rozdíl už není tak velký. Dřív byl větší, protože ta zdravotní byla hrozná v 

Bulharsku, ta sociální politika taky byla hrozná v Bulharsku. Teď postupně já myslím, že 

všechno se srovná nebo dá srovnat. A myslím, že skoro v Bulharsku se stane konkurenční, 

než Česká republika. Rok, dva, tři ještě a můžeme se vrátit zpátky do Bulharska. 00:08:50-4  

T: A přemýšlíte nad tím, že byste se vrátili zpátky? 00:08:54-0  

R: No, občas přemýšlím, protože vždycky tady zůstaneme jako cizinci. To je jasný. No, 

všechno záleží na dětech, jestli mají nějakou budoucnost tady nebo v nějakým státě, co je blíž 

k České republice, daleko od Bulharska. To může kvůli dětem zůstaneme ještě. 00:09:13-7  

T: Takže motivace, že zůstáváte tady, jsou spíš děti než pracovní podmínky nebo. 00:09:21-5  

R: No zatím ještě ty pracovní podmínky, navíc ty děti, protože o ty děti se musíme starat. 

Zatím v Bulharsku nejsme jistý, že můžeme, ještě nejsme tak jistý, že můžeme to dokázat, 

když se vrátíme, abychom se starali tak o děti. 00:09:41-0  

T: Změnilo se něco od tý doby, co jste získali trvalý pobyt? Je to teď jednodušší? 00:09:43-9  

R: No, myslím, že jo. Je to jednodušší kvůli všechny té, zdravotní, sociální pojišťovna, to 

kvůli ta administrativa, protože každý rok, abych si na ty dlouhý fronty čekal na papíry, 

doklady, to bylo hrozný. A teď už máme klid. 00:10:13-9  

T: Hm. A máte nějaký špatný zkušenosti s úřady, s cizineckou policií nebo s úřady práce? 

00:10:21-1  

R: No, cizinecká policie, máme takové špatné zkušenosti, protože oni ne vždycky májí  

informace s bulharskou ambasádou, aspoň ty uředníci , co jsou dolu na přepařkách, nemají 

sladěné informace s vedením nahoře. Bylo například, kdy jsme dostali ten trvalý pobyt, jsme 

museli dostat nějaký občanky, jsme byli dvakrát na té cizinecké policie. Pořád jsme byli v té 

frontě, co Ukrajina, co na jiný státy. A tam byla hrozná fronta. Jedenkrát jsme se to nedočkali, 

druhýkrát jsme byli tam a oni nás vrátili zpátky, kvůli tomu, že bydlíme v bulharské 

ambasádě. Tady ta smlouva, co se dá udělat, s bulharskou ambasádou na bydlení,se musí  

podepisovat každej rok. Náš velvyslanec, nebo tam konsul  volal do Cizinecká policie 
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vysvětlil to. Když jsme byli v té frontě, už jsme se dočkali a oni říkali - no máte smlouvu na 

jeden rok, musíte se vrátit zpátky, musíte novou smlouvu získat. A to, to, to byly nějaký 

nesmysly a už nemáme tam náladu, abysme čekali v té frontě. Já nevím, říkali, že dostaneme 

pokutu, protože už dlouho jsme nedostali ty občanky tam a tu registraci. 00:12:03-5  

T: Ale už je to všechno v pořádku, už máte? 00:12:05-0  

R: Ne. Ještě ne. Ještě nevíme. Když se vrátíme, oni řeknou, že 2, 3 měsíce, tak později, 

výměna na pasport na děti, na ten mezinárodní pasport. Nemáme ještě lidi v práci, jak bysme 

vyměnili ten pasport. A může se stát cokoliv, že nějaká pokuta nebo to. Já nevím. To je 

všechno, protože ta cizinecká policie, nemá ta synchronizacia té pracovnice, co jsou na té 

pokladně, tam jak se říká. 00:12:38-2  

T: Na přepážce. 00:12:40-0  

R: Na té přepážce. Ani neví to, co jde. Vždycky jsou tak nervózní. Hrozný lidi. Například co 

říkali, že státy, co vstoupily do Evropský unie, pudou na jiný patro, tam budou spolu se 

všemi, Ukrajina, Slovinci tam napravo. 00:13:05-5  

T: Takže spíš negativní zkušenosti, co se týče úřadu. 00:13:10-6  

R: No, negativní zatím. Vyměnili budovu, čekali jsme na lepší podmínky. Bohužel. Ta 

cizinecká policie. 00:13:19-8  

T: To samý? 00:13:21-5  

R: Furt to samý, kolem dokola se točí. 00:13:25-4  

T: A jinak jak hodnotíte vzdělávací sytém v České republice? Asi to budete posuzovat podle 

dětí? Myslíte si, že je to tady lepší, horší než v Bulharsku? Nebo jednodušší, složitější? 

00:13:38-6  

R: No. To zkušenosti nemám, právě nevím. To nemůžu říct. 00:13:50-1  

T: Jasně. Říkal jste, že zdravotnictví a sociální systém je tady lepší než v Bulharsku. 

00:13:59-9  

R: No do této chvíle bylo lepší. Právě teď se čekají nějaké změny od systému zdravotním, 

tady Česká republika, ty změny skoro se stanou jako v Bulharsku, musíš si zaplatit, každá 

prohlídka. Dřív to nebylo tady v České republice. Myslím, že tam má ještě v Bulharsku ten 

zdravotní systém, to musíš vždycky si platit za všechno. Ještě zatím tady Česká republika je 

lepší než Bulharsko. 00:14:42-4  

T: Jasně. S kým se nejčastěji stýkáte tady? Máte spíš Bulhary kamarády nebo máte i Čechy? 

00:14:52-2  

R: No, máme Bulhary, ještě Makedonce, taky Čechy máme známý. 00:15:00-2  
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T: A vidíte nějaký rozdíl mezi Čechy a Bulhary? Jakoby chování, v přátelských vztazích? 

00:15:07-9  

R: To je určitě ten velký rozdíl, protože Češi jsou trochu studení lidi. No, ty kamarády, co 

máme, tak nejsou tak. Tak jako všichni ostatní Češi. Já si myslím, jak v Bulharsku rozdíl mezi 

lidmi, tak i v Česku. 00:15:30-1  

T: Že záleží na konkrétním tom člověku. 00:15:34-2  

R: To záleží na jaký příležitosti dovolíš, aby byli blíž do rodiny. 00:15:43-2  

T: A když srovnáte život jaký byl v Bulharsku a jak je teď, vidíte nějaký rozdíl? 00:15:53-1  

R: No rozdíl určitý je. To všechno je v těch financích. To je ten rozdíl jenom kvůli tomu, 

protože tady, když pracuješ, dostáváš navíc peníze než aby jsi v Bulharsku, to je jasný. To je 

ten rozdíl. Lidi pracujou v Bulharsku a nedostávají to, co by dostávali, jako například tady v 

České republice. Já mám ten rozdíl, jinak. 00:16:24-2  

T: Takže tady se vám zdají lepší jakoby životní podmínky? Jsou tady lepší platy? 00:16:27-5  

R: Jo, jo, lepší platy. Všechno, skoro všechno je lepší. Tam jsou v obchody, to všechno. 

Transport taky. Všechno. 00:16:42-0  

T: A co vám chybí v Bulharsku? 00:16:45-9  

R: No. Chybí mi ty kamarádi a moře taky. Ta naše příroda je taková hezčí než tady. Já tak si 

myslím. 00:16:59-3  

T: Plány do budoucna? 00:17:02-3  

R: Zatím všechno záleží na dětech. Zatím žádný plány to neděláme. 00:17:10-0  

T: Nepřemýšleli jste o důchodovým věku, jestli už chcete zůstat tady, když už děti budou 

dospělé? Nebo jestli se chcete vrátit? 00:17:22-6  

R: Určitě se vrátíme do Bulharska v tom věku. tady ne, nemá smysl, abysme v tom věku 

zůstávali tady. 00:17:33-6  

T: Jo. A ještě něco jsem se chtěla zeptat. Vidíte nějaký rozdíl v tom, že je teď Bulharsko v 

Evropské unii? Nějaký zlepšení v něčem? 00:17:49-1  

T: Myslím, že tady to vůbec necítíme, nějaký rozdíl, tady v České republice. V Bulharsku to 

možná je cítit. Já nevím, to nemůžu. Tady žádný rozdíl. Chování je stejné, jako cizinci, to je z 

Německa, z Ukrajiny a nebo z Bulharska, tady vždycky se Češi chovají tak nacionalisticky a 

to. 00:18:11-8  

T: Hm. Potkal jste se někdy s nějakou diskriminací v něčem? 00:18:13-7  

R: No. Já myslím, že občas byla v té škole ta diskriminace. 00:18:23-6  

T: Jako ve škole, co se dětí týče? 00:18:24-9  
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R: No, možná se mýlím. Možná to děti tak trochu si vymýšlí. To já právě na sto procent 

nemůžu říct. No možná je ta diskriminace. 00:18:36-5  

T: A vy konkrétně jste se setkal někdy v práci třeba nebo na úřadech? 00:18:44-9  

R: No to bylo ten první rok, když ještě jsme nemluvili dobře česky. Oni vždycky Češi neumí 

tak poslouchat a jsou z toho trochu nervózní. A vždycky to jenom - cizinci, cizinci. Jako v 

tom byla diskriminace. Ale když už chápeš všechno a rozumíš všechno a mluvíš, když 

dokážeš nějaká práce, tak to Češi se chovat úplně. 00:19:17-5  

T: Jo, takže teď jste celkově spokojený tady? 00:19:19-7  

R: No, no, zatím jo. 00:19:22-0  

T: Hm. Tak to bylo asi všechno. Já vám ještě jednou moc děkuju. 00:19:25-2  

R: No, děkuji taky.  
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Identifikace: 12_DB 

Rozhovor dne: 8. 10. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Nahráváme. Takže poprosím tě, jestli mi můžeš říct něco o svém životě v Bulharsku, 

hlavně soustřeď se (přerušení nahrávky). 00:00:10-3  

R: Tak to bude zajímavý. Odjeli jsme v roce 97 a to mi bylo 6. Takže pět let předtím jsem 

chodila jenom do školky. A bylo to takhle. Nejdřív jsme bydleli v jednom městečku 30 

kilometrů od (přerušení nahrávky) Tam to bylo takový dost provinční. To si pamatuju akorát, 

jak jsme chodili s babičkou na školku. V podstatě nic zajímavýho. Jenom sem tam. Hodně si 

pamatuju rostlinky. A potom jsme se přestěhovali do Sofie, do hlavního města. Naši tam byli 

jenom rok. Takže v podstatě vzpomínku mám jenom na to, jak jsem chodila do školky, máma 

do práce, jak jsem jí přemlouvala, aby tam nechodila. No a potom, když jsme jeli vlastně do 

Plzně, tak z toho mám zase jenom jednu vzpomínku. A to je, jak jsme se dohadovali, co je 

vlastně nejdůležitější vědět, když tam jedeme. A já jsem všem tvrdila, že nejdůležitější je 

vědět, jak se řekne zmrzlina.Takže jsem se po cestě učila, jak se řekne zmrzlina.No a to je 

vlastně všechno. Já si z toho předtím pamatuju jenom hodně málo. 00:01:26-5  

T: A co když jsi přijela? 00:01:28-3  

R: No, upřímně si pamatuju ihned první den, když jsme přijeli a naši nás dali do takový úplně 

malinkatý garsonky, to byl jenom jeden pokoj, postel a kuchyň. A já si pamatuju, že to 

vypadalo hrozně jako nově všechno a že tam bylo hrozně světla. A hrozně se mi tu líbilo. Naši 

zřejmě ze snahy, abysme se hodně rychle přizpůsobili, tak hned druhej den nás vzali 

nakupovat. Jako nějakej dárek nám koupit k tomu příjezdu. A pamatuju si první jídlo. To jsme 

si koupili v Plzni kuře na grilu a koupili jsme si ho v tý budce, jak je na Americký. A prostě 

od tý doby, když procházím kolem tý budky, tak nasávám vůni. To si pamatuju. No. 

00:02:16-6  

T: A co škola? Vy jste přijeli v září s mámou? 00:02:20-4  

R: Už nevím. Ale začala jsem chodit (přerušení nahrávky) v Praze. Tam jsme měli češtinu 

párkrát tejdně, prostě jenom se naučit psát latinkou a základy mluvit. Moc jsem se nedostala 

do styku s těma česky mluvícíma dětma třeba. A potom druhý půlrok, protože na bulharské 

škole jsme byli na internátě, tak jsme se, tak jsme (přerušení nahrávky) a vlastně jsme začali 

chodit do školy v Plzni. 00:02:49-9  

T: Takže jenom půl roku jste chodili do bulharské školy? 00:02:53-7  
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R: Hm. No a jak jsme začali chodit na českou školu, tak my jsme se adaptovali, těch půl roku, 

tak to bylo taky záviděníhodnýho. A učili jsme se vlastně psát. Učitelky nám dávali zvláštní 

sešit, abysme se jako ještě intenzivnějc, než ty český děti, učili. Nakonec to dopadlo tak, že 

jsme uměli číst líp než oni. To bylo fakt komický. 00:03:16-7  

T: A během půl roku jsi se teda jazyk naučila? 00:03:19-7  

R: To byl šok. To, jak se říká, že tě hodí do vody a naučíš se plavat. Přesně takhle to bylo. 

Prostě ty děti, když nejsi stejnej, tak tě izolujou a tím pádem máš větší snahu se to naučit, že 

prostě já aspoň si pamatuju, že jsem neuměla a najednou už jsem uměla. Takovej skok 

najednou. 00:03:41-9  

T: A co kamarády na začátku? Bylo to těžký? (přerušení nahrávky) jazyk, tak se s tebou ani 

nemohli domlouvat. 00:03:47-9  

R: No, v první třídě, já z toho mám trauma doteď. 00:03:50-8  

T: Jo, počkej, ty jsi byla v první třídě vlastně. 00:03:54-2  

R: A vím jenom, že v první třídě jsem z toho byla hrozně nešťastná, že nerozumím a třeba 

jsme, s mámou jsme se doma hodinu učili frázi, na tělocvik jsem potřebovala rozepnout šaty. 

A nevěděla jsem, jak se to řekne. Tak jsem si doma cvičila - prosím vás, rozepnete mi šaty? 

(smích) A to jsem se prostě učila. Byla jsem tak hrozně nervózní, bála jsem se zeptat prostě, 

jestli by mi někdo ty šaty nerozepnul před tím tělocvikem. Takový historky prostě. Jo a 

přibližně tak do třetí třídy jim to zůstalo. 00:04:29-0  

T: Takže se s tebou moc nekamarádili nebo co? 00:04:31-8  

R: No, ale tak to podle mě, no, vymýšleli si hrozný blbosti na mě. 00:04:36-7  

T: Pak? 00:04:37-4  

R: No a pak jsme odjeli do Bratislavy. 00:04:39-4  

T: Jo. A co bylo v Bratislavě? 00:04:41-5  

R: V Bratislavě? To jsem začala chodit do 4. třídy. No a tam jsem přišla a už jsme se rovnou 

všichni bavili, to byla bulharská škola, vlastně gymnázium. A tam jsem neměla problémy s 

komunikací, tam vlastně jazyk nebyl problém. Oni mě teda nutili mluvit co nejvíc slovensky, 

furt na mě tlačili, ať už tu češtinu nechám za dveřma. A tam vlastně to bylo fajn s těma 

učitelama taky. 00:05:09-8  

T: A tam byli jenom Bulhaři nebo? 00:05:12-2  

R: Ne, ne. Právě tím byla ta škola zvláštní. Tam byly bulharský děti, ale spíš byly ojedinělý 

případy, když měly ve třídě třeba 5 bulharských dětí a zbytek prostě byli Slováci a občas i 

jiný národnosti, co tam jako nasbírali do tý školy. 00:05:27-6  

T: Ale učili jste se bulharsky? 00:05:29-6  
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R: Ale učili jsme se všichni v bulharštině. Slovenský děti se učily bulharsky, byly tam i 

nějaký úplně jiný děti, ty se taky učily bulharsky. Prostě měli jsme slovenský dějiny, 

bulharský dějiny, slovenský jazyk, bulharský jazyk. Ale všechny ostatní předměty jsme se 

učili v bulharštině. 00:05:45-7  

T: A s dětma, myslím se spolužákama, ses bavila bulharsky nebo? 00:05:50-4  

R: No bavili jsme se slovensky, ale občas třeba, nevím, když jsme byli někde jinde, tak zase 

jsme na sebe mluvili bulharsky, aby nám ostatní nerozuměli. 00:06:01-1  

T: A ty ses chtěla vrátit pak do Čech nebo jsi chtěla zůstat na Slovensku? 00:06:07-4  

R: Mně už to bylo jedno, ale brácha hrozně chtěl. 00:06:11-6  

T: Vrátit se sem. 00:06:12-3  

R: Hm. 00:06:13-3  

T: Kvůli kamarádům? 00:06:14-2  

R: No, protože v Bratislavě měl zase problémy ve třídě, tak se chtěl hrozně vrátit. No byla 

jsem ráda, Bratislava je až moc velký město. 00:06:24-9  

T: Takže jsi se, byla jsi ráda, že jste se vrátili? 00:06:28-5  

R: Ve výsledku asi jo. 00:06:31-2  

T: Jo? Když jste se vrátili, tak jsi šla zpátky do tý samý školy nebo jsi nastoupila do jiný? 

00:06:35-9  

R: Jo, do tý samý školy, ale do jiný třídy, jenom z áčka do béčka mě přesunuli. A tam jsem 

vlastně znala pár lidí v tý škole, minulá třída, ty si zase vzpomněli, že mě budou mít hrozně 

rádi, takže s těma jsem si hodně rozuměla. Doteď mám nejlepší kamarádku z tý školy. Tam to 

bylo všechno takový hladký, už jsem neměla problémy s těma lidma. 00:07:03-0  

T: A předpokládám, že jsi neměla problémy ani s učivem nebo? 00:07:07-4  

R: No ten první rok po tom, co jsme se vrátili, to už jsou 4 roky, tak jsem se skoro po každý 

větě ptala, co tam to znamená, třeba jsem si nemohla vzpomenout, že to, mi to znělo 

povědomě, ale ještě jsem se radši zeptala. Ale po tom roce už jsem neměla vůbec žádnej 

problém. A chvíli jsem taky říkala áno místo jo. (smích) 00:07:30-0  

T: A teď? 00:07:33-1  

R: Teď? 00:07:35-2  

T: Nebo předpokládám 9 let jsi byla na základce, pak jsi dělala? 00:07:38-1  

R: Teď jsem v druháku na střední. 00:07:40-1  

T: Jo. A střední nějakou dopravní? 00:07:42-5  

R: Ne, ne. Dělám průmyslovku dopravní, střední průmyslová škola dopravní v Plzni. A jsem 

na oboru letecká doprava. V podstatě jazyk už není vůbec žádnej problém. Já si myslím, že 
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lidi to ani nepoznají, dokud se mě nezeptají nebo nevidí moje jméno někde napsaný, tak se mě 

nikdo neptá, ani na to nepřídou. Já si v podstatě myslím,, že už ani nejsem cizinec. 00:08:11-2  

T: Cítíš se spíš tady jako doma než v Bulharsku? 00:08:15-0  

R: Ne. Já to tak nemám. Nejsem doma ani tam ani tady. Ale vyhovuje mi ten systém jako bejt 

celej rok tady a potom tam přijet jako na ty dva měsíce, že jo, si to užít, jako tu atmosféru a 

změnit prostředí. A potom se sem zase vrátit a mít tu zase ten svůj normální život vlastně. 

00:08:33-4  

T: A máš kamarády ještě v Bulharsku nebo= 00:08:35-7  

R: =No, v podstatě jsem si jistá snad jednou kamarádkou, ale ty dva měsíce jsou prostě hrozně 

málo na udržení vztahu. Nebo aspoň já jsem, ještě jsme byli hrozně malý, když jsme odešli, 

takže mi v podstatě ty kamarádi nezbyli. Vyrostli a šli jinam a už se neznáme. No ale mám se 

tam s kým bavit, to jo. Ale že by to byly nějak jako hodně hluboký vztahy, to ne. 00:09:02-6  

T: A jezdíte jenom do Sofie nebo cestujete za příbuznými? 00:09:07-0  

R: Do Sofie nejezdíme vůbec, protože tam už není nic jako kvůli čemu bysme se tam vraceli. 

Ale jezdíme do Dobriče. To je tam to městečko, kde jsem se narodila. Tam máme vlastně 

ještě zbytek příbuzenstva z máminy strany. A byt. A potom jezdíme k moři třeba na dva týdny 

a nebo i na dýl. A jezdíme do Starý Zagory, tam zase má táta zbytek příbuzenstva. A potom 

takovou cestičkou jako za známejma. Vždycky objíždíme, máme třeba 4 dni před tím než se 

jede už pryč. Tak na to, abysme se podívali po Bulharsku. 00:09:45-0  

T: A v čem shledáváš největší problém tady v Čechách? Vadí ti něco? 00:09:50-6  

R: Asi na dýl. Takový maličkosti, co, no prostě to nemá nic společnýho jako že bych byla 

cizinka nebo že se nedokáži integrovat třeba vůbec. To ne. 00:10:01-3  

T: Tak nějakou maličkost, co tě napadne jako první. 00:10:05-8  

R: Já nevím, tak možná, že to je jenom jako konkrétní člověk nebo. 00:10:11-5  

T: A něco obecně na Čechách? 00:10:14-8  

R: Chleba mi tu chybí. 00:10:16-8  

T: Jo, takhle. 00:10:18-3  

R: Jo. Chybí mi tu chleba. Spousta pečiva. Takovej chleba, jako v Bulharsku, to tady nemají. 

(smích) 00:10:24-1  

T: Takže takový spíš maličkost než že by něco. 00:10:28-5  

R: Jo, něco extra, to asi ne. 00:10:30-4  

T: A tady kamarády máš spíš Čechy? Máš nějaký bulharský kamarády třeba? 00:10:35-0  

R: Mám. Ale to je takový jako zase z těch rodin, co tady jako bulharský, tak to mám pár 

kamarádů, ale třeba už se narodili tady. Mluví sice bulharsky, jezdí do Bulharska, ale jsou to 
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Češi prostě. (přerušení nahrávky) Je tady třeba kluk, co má tátu z Bulharska, mámu z Čech, 

ale bulharsky odmítá mluvit. Má na výběr, ale vybral si, že bude mluvit česky jenom. No tak s 

tím se taky kamarádím. Je to Bulhar, ale nemluví bulharsky. 00:11:10-0  

T: A ty bulharsky mluvíš asi jenom s rodičema. Nebo i s nima mluvíš česky už? 00:11:16-6  

R: Ne, ne. S našima mluvím pokud možno bulharsky, občas mi to ujede, ale většinou 

bulharsky. A brácha se hrozně snaží, abysme mluvili pořád jenom bulharsky. A já taky jako v 

podstatě nechci to zapomenout, tak třeba párkrát za rok si vezmu nějakou bulharskou knížku, 

přečtu si jí a trošku si to osvěžím. 00:11:38-7  

T: Jaké časopisy čteš? 00:11:40-9  

R: Když jsem v Čechách český, když jsem v Bulharsku bulharský. 00:11:45-5  

T: Jo, takže tady čteš. (přerušení nahrávky) S jazykem nemáš problémy? S něčím jiným? 

Chodíš na brigády třeba nebo? 00:11:52-6  

R: No, na brigádu jsem chodila, no, jenom jednou jsem zatím byla tady v Čechách a jednou 

jsem byla v Bulharsku. Ještě není moc co srovnávat, ale taky to bylo dost něco jinýho. V 

Bulharsku jsem dělala průvodkyni Čechům a tady jsem dělala jenom aranžování kytek. Takže 

jako tam jsem moc mluvit nepotřebovala. 00:12:16-4  

T: Chceš tady zůstat nebo se chceš vrátit? 00:12:19-4  

R: Nechci se vrátit. Ale nechci ani zůstat tady. 00:12:24-3  

T: Chceš někam jinam odcestovat? 00:12:26-5  

R: No spíš bych to tady brala jako takovou základnu a tak bych jako chtěla jezdit třeba na 

chvíli pryč. No ale myslím si, že to dopadne úplně jinak. 00:12:35-8  

T: Takže neplánuješ, že když doděláš střední, půjdeš tady na= 00:12:40-9  

R: =To je vhodný obor, co by se mi líbil, tak bych (přerušení nahrávky) vzhledem k mýmu 

oboru, což je vlastně takovej docela technickej obor, jazyky jsou tam hodně, tak jsem si 

myslela třeba řízení letovýho provozu. To je v Praze. A nebo něco s uměním. (přerušení 

nahrávky) umění, a to tady není v Plzni a není to ani v Praze, takže to bych musela hledat 

trochu dál. 00:13:06-4  

T: Co rodinné vztahy? Myslíš, že? 00:13:09-1  

R: No, to si nedokážu já říct, protože jsem byla až moc malá. Takže když jsme jako přijeli, tak 

táta furt jezdil za hranice, takže v tomhle smyslu asi jo, jako že jsme byli víc spolu, ale. 

Možná na začátku, to už si nepamatuju, teď už je to úplně jedno. 00:13:26-8  

T: Ale rozumíš si s rodičema i s bráchou? 00:13:29-4  

R: Jo, rozhodně. 00:13:32-8  

T: Jasně. (přerušení nahrávky) 00:13:34-9  
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R: Nejsem věřící. Teda věřící, ale nejsem pravoslavný ani katolička, to je jedno. 00:13:40-8  

T: Když srovnáš Bulharsko s Českou republikou nebo nemůžeš porovnávat= 00:13:48-3  

R: =Ale dá se srovnat. 00:13:49-3  

T: Jo? A v čem vidíš klady a zápory? 00:13:53-1  

R: Bulharsko, v Bulharsku je to takhle. Bulharsko, jako Sofie. Sofie, když vyjíždím vždycky 

autobusem nebo autem, kdykoliv vyjíždím po tom roce zase do Sofie, tak na okraji prostě 

vzkvétalo to někdy, já nevím, za komunismu a už se to jako vůbec neudržuje. A teď ty parky, 

který by mohly bejt krásný a tam všude rezavý zábradlí, neposekaná tráva, ty džuzny v 

cestách a prostě. Čím dál se jede do centra, tím víc jako se ty lidi jako snaží a je to 

opravenější. A když přijedu do centra vlastně, do Sofie, tak tam vlastně se pomalu bojím, 

nevím, odhodit papír od žvejkačky, že je to všechno až takový, až moc nablejskaný. A když si 

vzpomenu, jak jsem vjížděla do toho města, tak mi to příde nereálný a takový hodně 

vykonstruovaný. Takový jako podvod trochu. 00:14:50-7  

T: V Plzni ti vyhovuje skoro= 00:14:55-3  

R: =No, není to ideální, ale to je spíš, protože tady do toho zase víc vidím, takže mi vadí třeba 

ty věčný problémy s těma maturitama, se školním, jako s těma státníma maturitama mi to 

vadí. A asi to, jako v každým státě, ty politický problémy. Něco, s čím bych se potýkala 

každý den, to asi ne. 00:15:22-7  

T: A bojíš se, že (přerušení nahrávky) 00:15:25-4  

R: Jo, přesně můj ročník, poprvý budeme dělat státní maturity. (přerušení nahrávky) Hrozná 

blbost. Hrozná. (přerušení nahrávky) No a vlastně jsem přišla na ještě něco, co mi vadí v 

Čechách, ale to jako nevím, jestli je ten problém i v Bulharsku, protože to se mi nikdy nestalo. 

Ale třeba, i když nejsem rasista, tak se mi stalo, že mě vlastně bezdůvodně napadli třeba 

Romové nebo jak to říct. Tak jsem prostě s kámoškou šla po ulici a najednou se rozhodli, že 

se jim nelíbíme. No, tak nás napadli. 00:15:56-4  

T: jako jak napadli? 00:15:58-8  

R: No, že jsme třeba. Normálně moje kamarádka je výraznej typ prostě. Ona je štíhlá se 

zrzavejma vlasama, modrý oči. A hrozně ráda nosí krátký sukně. Šly jsme a jenom jsme se 

podívali na takový dvě holky. Vypadala každá tak na deset, na jedenáct. Jenom jsme se na ně 

podívaly. Oni začali na nás jako, že nemáme důvod se na ně dívat, prostě byli sprostý hrozně, 

začli do nás strkat a tahat nás za vlasy. A my jsme se jako samozřejmě nechtěly prát, protože 

kdykoliv něco někomu takovýmu řekneš, tak si přitáhnou celou partu. Takže jsme se je snažili 

uklidnit slovně jenom. No dobře. Tak to nešlo. Tak dostala kámoška pěstí a zasekly se jí 

brejle do očí, no takhle. (přerušení nahrávky) To byla hrozně blbá situace, ojedinělá, ale 
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jenom to stačí prostě. Nejvíc mě na tom zarazilo, že to bylo v centru, úplně u náměstí, v Plzni, 

chodili kolem lidi. Jen koukali tak jako. 00:17:06-2  

T: Nikdo se vás nezastal? 00:17:08-0  

R: Ne, vůbec. Chodili kolem chlapi, ženský. Nikdo nic prostě. A potom jsme vlastně zjistili, 

že ty holky, který nás napadli, tak (přerušení nahrávky) kde jsme chodili do školy. 00:17:18-6  

T: (přerušení nahrávky) by jste to nahlásili třeba na? 00:17:21-3  

R: Ale to nemá cenu, protože je to jako píchnout do vosího hnízda. Prostě, že mi něco řeknem 

a oni se najednou všichni rozhodnou, že jsme nepřátelé a neskončí to u jedněch zaseklejch 

brýlí nebo u facky. 00:17:37-3  

T: A kdy se to stalo? 00:17:39-5  

R: Je to tak čtvrt roku. 00:17:40-3  

T: Jo, takže nedávno.00:17:42-1  

R: No tak, to je asi tak všechno. 00:17:46-4  

T: Plány do budoucna, o tom jsme se bavili. Nepřemýšlíš nad. Jo. Tak to je asi všechno. 

Chceš ještě něco říct? 00:17:53-9  

R: Ne. Snad jenom hodně štěstí. (smích) 00:17:58-5  

T: Děkuji mockrát.  

 

KONEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

Identifikace: 12_Z+MB 

Rozhovor dne: 8. 10. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Takže jestli můžete na začátku stručně pohovořit o svém životě v Bulharsku a hlavně 

soustředit se na posledních pět let před odjezdem? 00:00:12-3  

M: Do Čech? 00:00:14-4  

T: Jo, přesně. 00:00:16-7  

M: No tak, já jsem operní zpěvák a vystudoval jsem Hudební akademii v Plovdivu. S 

manželkou teda jsme sem. A tak v Bulharsku jsem studoval ještě střední folklorní školu. 

Škola folklorni v KoteluA potom samozřejmě Hudební akademii v Plovdivu a dál jsem 

pracoval, jsem jako soukromě jsem se učil u znamenitého bulharského tenora Nikolaje 

Nikolova. Jsem jeho žák. A dál jsem pracoval prakticky většinou v těch bulharských operních 

divadlech. Já jsem byl sólista v Ruse, ve Varně, ve Staré Zagorii. Na konci jsem byl, před 

odjezdem do Čech jsem byl v Sofijské národní opeře. 00:01:40-9  

T: A proč jste se rozhodli odcestovat zrovna do Čech a kdy? 00:01:48-7  

M: No. Z ekonomických, sociálních důvodů a i s tím, že ty první nabídky, které jsem dostal, 

jako byly ze Smetanova divadla v Praze. No tak to začalo. Hostoval jsem párkrát jako ve 

Smetanově divadle. A potom jsem se rozhodl, že zůstanu tady v Plzni, kde jsem předzpíval, 

měl jsem konkurz. Tady mě vzali jako sólistu plzeňského divadla. A tak potom jsme byli s 

manželkou asi dva roky v Bratislavě v Národním divadle. Já jsem byl sólistou ,ona byla ve 

sboru. 00:02:53-9  

T: Jo a kdy jste přijeli do České republiky? 00:02:57-8  

M: V roce 97. 00:02:59-4  

Ž: V dubnu 97. 00:03:01-7  

M: V dubnu 97. 00:03:04-8  

T: Teď jestli může manželka říct to samý. 00:03:09-9  

Ž: Tak nejprve pohovořit pět let před odjezdem. Já jsem pracovala v hudebce, vyučovala jsem 

akordeon. A potom jeden rok před odjezdem, 96, 7, jsem pracovala v Sofii, v 135. škole. A 

vyučovala jsem hudební pedagogiku. A přijela jsem s tím, že manžel dostal nabídku pracovat 

v plzeňském divadle a nabídli nám ubytování. Mohli jsme odjet celá rodina. A mně se zdála ta 

nabídka tehdy atraktivní, protože naše děti byly malý. Jim bylo jen 6 a 8 let. Tak já jsem 

přijela a hned jsem dělala konkurz na členku operního sboru. A teď pracuju v plzeňským 

divadle jako členka operního sboru. 00:04:07-0  
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T: A nenapadlo vás, že zůstanete? Bylo to pro vás zajímavý? Rovnou jste se rozhodla, že 

pojedete? Myslím z toho Bulharska. 00:04:15-6  

Ž: No 96., 97. rok já počítám jako školní rok byl těžký pro všechny Bulhary. Tehdy jsme žili 

v Sofii, měli jsme tam sice byt vlastní, ale nebylo k dostání chleba, byl těžký finančně, byl to 

rok velké inflace. Proto jsem se rozhodla odjet. 00:04:42-6  

T: Jasně. Kde jste získal nejvíce informací o České republice? Až když jste přijel nebo ještě 

předtím jste se zajímal? 00:04:52-7  

M: No mě zajímala spíš práce, jako operní zpěváků práce je všude stejná. Máte jeviště, 

repertoár, který umíte, takže jako většinu informací o České republice jsem nasbíral, až když 

jsme přijeli sem, tak jsme začali jako prakticky poznávat víc jako Čechy a českou kulturu 

taky. 00:05:32-7  

T: Jo. A právní podmínky? 00:05:36-5  

M: Neměli jsme problémy žádné. 00:05:38-0  

T: Vyřizování víz nebo? 00:05:41-3  

M: Vyřizování víz? To jsme měli, bohužel to jsme museli čekat dlouho. Prakticky 8 let jsme 

čekali na trvalý pobyt. I s tím, že 2 roky jsme odjeli do Slovenského národního divadla. Takže 

když jsme se vrátili sem, tak ten letopočet začal znova. A tehdy jsme se přihlásili o ten pilotní 

projekt jako mladých pracovníků. A díky tomuto projektu jsme dostali i rychleji řekněme ten 

trvalý pobyt. 00:06:27-6  

T: Hm. A jinak to bylo tak, že každý rok jste si vyřizovali dlouhodobý pobyt? 00:06:33-5  

M: Ano, každý rok jsme si vyřizovali dlouhodobý pobyt. Řešili jsme to prostě každoročně, i 

stejně ty smlouvy byly jenom na rok. 00:06:46-9  

T: A všechno jste zařizovali v Plzni nebo jste museli do Prahy? Jak to funguje? 00:06:54-5  

M: Všechno, ty, co se týče těch problémů, spíš vyřizování z cizineckou policií, to jsme 

vyřizovali tady. Do Prahy málo. 00:07:09-8  

T: S nějakým problémem jste se setkali nebo všechno to bylo v pořádku? 00:07:16-2  

M: No větší problémy jsme neměli jako, myslím problémy, který potkávají všechny. 

00:07:22-5  

Ž: Dlouhý fronty. 00:07:25-1  

M: Dlouhý fronty, čekání. 00:07:28-8  

Ž: Zaplacení. 00:07:30-9  

M: Zaplacení spoustu poplatků, myslím notářský na ty doklady, který jsme museli přiložit, 

doložit. Potom ty finanční hotovosti a tak. 00:07:47-2  

T: Jo, výpisy z účtu. 00:07:47-8  
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M: Já myslím, že každý cizinec už to zažil. 00:07:51-7  

T: Využili jste někdy služby klienta? Že by vám někdo? 00:07:55-9  

M: Teď vám nerozumím. 00:07:59-5  

T: Klient, člověk, který zařizuje všechny tyhle záležitosti. 00:08:03-3  

M: Ne, to jsme si vyřizovali všechno sami. 00:08:05-1  

T: Všechno sami. Chcete k tomu něco dodat? 00:08:13-2  

Ž: Je mi líto těch peněz, co jsme cizinecký policii v Čechách i na Slovensku platili. A to je 

tisícovka pro dospělýho, pět set pro dítě, ještě jsme si platili sami zdravotní pojištění dětem, 

což bylo 24 tisíc ročně. A když si to spočítáte, co jsme za těch 10 let odevzdali Český 

republice, já myslím, že je to víc než dost. A jedině podporu jsme měli vůči divadlu, oni vždy 

nám vycházeli vstříc. A zatím i s ubytováním, i s tím, že třeba platili půlku částky, kterou 

jsme museli zaplatit úřadu práce za povolení. A teď je to všechno na nás. 00:09:01-4  

T: Ale vy jste měli zdravotní pojištění zajištění= 00:09:07-9  

Ž: =jsme měli zajištěný pojištěný, ale pro děti jsme museli platit. 00:09:14-7  

T: Hm. A co jazyk? Jakým způsobem jste se naučili tak dobře? 00:09:19-7  

Ž: No, na začátku jsme poslouchali, pokusili jsme se pak, tak měsíc na to už jsem začala 

mluvit. A děti se začali učit v bulharský škole, pak v český škole a doteď neměly a nemají 

problémy s přizpůsobováním a ovládáním jazyka. 00:09:39-0  

T: Bulharská škola v Praze nebo i v Plzni? 00:09:41-0  

Ž: V Praze, v Praze. 00:09:42-5  

T: Takže vy jste nějakou dobu bydleli v Praze nebo děti dojížděly? 00:09:45-6  

Ž: Ne, ne, děti dojížděly. 00:09:46-7  

T: Bydlely na internátě? 00:09:48-7  

Ž: Bydlely na internátě pět dnů v týdnu. A to bylo taky těžký. To není dobrý řešení pro rodiče, 

který jsou daleko i pro ty děti samotný. 00:10:00-0  

T: A jak dlouho byly v bulharský škole, jste říkala? 00:10:02-4  

Ž: Rok, jeden školní rok. 00:10:03-6  

T: Rok. A pak jste se rozhodli, že půjdou do český školy. 00:10:06-3  

Ž: Ano. 00:10:07-7  

T: Kvůli tomu, aby se naučili jazyk a nebo abyste je měli blízko sebe? 00:10:10-4  

Ž: No ne, to byla taková chvíle, že už jsme se rozhodli, že asi náš návrat do Bulharska nebude 

tak hned, že musíme se přizpůsobit, aby měli i normální životní, rodinný prostředí. Pro nás 

bylo snadnější vyučovat je, být v blízkosti dětí než celý týden myslet na to, jestli jsou 

oblečený, jestli je o ně postaráno. Já si myslím, že i kvůli, jeden z důvodů, kvůli čemu jsem já 
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vlastně přijela, aby se děti naučily cizí jazyk a aby poznaly to cizí prostředí, který pro ně je 

teď momentálně nejblíž. Oni o Bulharsku přemýšlí tak, že to je jejich vlast, je to vlast jejich 

rodičů, ale tam vlastně nemají tolik kamarádů a tolik známých. Cítí se líp v Čechách,co se  

prostředí týče. 00:11:07-8  

T: A vy? 00:11:09-7  

Ž: Já se cítím taky dobře. My máme kamarády tady z kolegů, my máme tady svoje 

vybudovaný vztahy. Snažíme se přizpůsobit a snažíme se odvádět svojí práci tak, aby prostě 

nás tady chválili a aby si nás tady ponechali. A abychom zůstali natrvalo práci, práci na trvalý 

pracovní poměr, což zatím ještě není tak. Nějaký, v divadle prostě máme umělecký roční 

smlouvy, což docela znervózňuje situaci, protože to není nejlepší řešení. My už po těch 8 let, 

co jsme v plzeňským divadle, rádi bychom dostali trvalé smlouvy. 00:11:55-4  

T: Je to možný nebo čekáte, že? 00:12:00-2  

M: Ne, nám neumožňují. 00:12:01-0  

Ž: No, nějakým způsobem nám to neumožní. Já se cítím tím pádem poškozená. Tím, že 

myslím, že zákon už je takový, že zaměstnavatel má nárok dát smlouvu na dobu určitou, po 

třetím roce už má nárok dát nám i trvalý smlouvy, ale zatím se to ještě neděje. Vůči cizincům 

to tak není. 00:12:25-5  

T: Myslíte, že je to kvůli tomu, že jste cizinci? 00:12:29-1  

Ž: Jeden z důvodů je i ten. 00:12:31-0  

T: Hm. A jazyk vám nedělal problémy na začátku? Myslím v práci. 00:12:37-8  

Ž: Ne, nedělal. I když máme, musíme komunikovat, musíme si poslechnout nařízení režiséra 

nebo sbormistra, dirigenta, ale to je většinou jazyk, který rozumím, protože jsou tam italské 

termíny. A prostě úřadování co se týče, tak nám pomáhali známí na začátku. A pak i už jsme 

to zvládali sami. 00:13:00-7  

T: Známí z Bulharska nebo? 00:13:02-3  

Ž: Známí Bulhaři bydlející v Čechách. 00:13:05-0  

T: Jasně. Teď se zeptám manžela na to samý. Jazykové problémy jaký jste měl na začátku? 

Jak jste to zvládal. 00:13:12-1  

M: Samozřejmě, že jsem měl jazykový problémy. 00:13:18-7  

T: Byl to hendikep? Co se práce týče, asi moc ne. 00:13:22-1  

M: Prvně jsem zkusil to s ruštinou, to moc nešlo. Čechům se to moc nechce mluvit rusky. A 

potom postupně jsem se naučil všechno, ale ještě jsem musel ještě zpívat. Věřím, že to 

zpívání je  lepší. 00:13:48-3  

T: A zpíváte v jakém jazyce? 00:13:50-1  
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M: V češtině. 00:13:51-1  

T: Jo? 00:13:52-4  

M: No všechno ne, ale mám určitý opery, který zpívám v češtině. 00:14:00-8  

T: Hm. Ale na začátku jste asi zpíval jenom. 00:14:05-8  

M: No tak mě vzali vyloženě na ten italský repertoár. 00:14:11-0  

T: Jo. 00:14:13-0  

M: Takže já, když moc takových rolí v češtině tolik nemám, i když zpívám. Myslím daří se 

mi jako zpívat dobře tu češtinu a tak. A kolegové mi pomáhali moc, protože s výslovností, 

všechno a tak. 00:14:36-5  

T: Kolegové pomáhali? 00:14:38-1  

M: Kolegové. Bylo to docela legrační takový. S tím, že dělali můj slovníček, tady divadelní. 

(smích) 00:14:52-0  

T: A jazykový kurzy jste někdy využívali? 00:14:54-4  

M: Ne. 00:14:55-6  

T: A jsou v Plzni vůbec? 00:14:57-4  

M: Ted jsou, teď jsou. Na začátku, když jsme byli, ne. Nebyly tady. 00:15:09-6  

T: A kdo je zajišťuje? 00:15:11-0  

M: To teď začaly. No, nebo diecézní charita to zařizuje nebo ty jazykový školy. 00:15:19-9  

T: Jsou bezplatný nebo? 00:15:22-6  

M: Ne. Placený. 00:15:22-8  

T: Nejsou bezplatný. Žádná nezisková organizace tady není, která by zajistila? 00:15:26-5  

M: No teď je takový kurz češtiny, který dělá diecézní charita. 00:15:33-6  

T: Jak se jmenuje? 00:15:34-1  

M: Diecézní charita. 00:15:35-4  

T: Diecézní charita. 00:15:36-5  

M: V Plzni. To je na hodinu nebo dvě hodiny v týdnu, ale jeden den. 00:15:45-2  

T: Jo. A vy jste taky nenavštěvovala žádný kurzy? 00:15:47-9  

Ž: Ne, ale absolvovala jsem zkoušku z českého jazyka, nostrifikační zkoušku z českého 

jazyka, který by mi umožnil vyučovat třeba nějaký předmět ve škole česky, v češtině. 

00:16:02-2  

T: To chcete využít, chcete tady učit třeba na škole? 00:16:07-1  

Ž: Ano, protože já mám pedagogický vzdělání, mám hudební pedagogiku. A zatím jsem to 

nevyužila a ta zkouška už je zrušená, tak už tu zkoušku nepotřebují a ani se nedělá. 00:16:19-

7  
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T: Jo. Ale vy jí máte, takže. A zkusíte to nebo ještě jste nad tím neuvažovala? 00:16:24-0  

Ž: No to je na mě, jestli, no já bych učila třeba, ale teď jsem se, se zabývám právě problémem 

bulharských pracovníků v Čechách. Tak jim pomáhám a jsem v roli překladatelky jedný 

pracovní agentury. 00:16:42-4  

T: Jo. Ale to je dobrovolná činnost nebo? 00:16:42-4  

Ž: Ne, normální zaměstnání. 00:16:46-1  

T: Zaměstnání. Jasně. A kolegové v opeře myslím, to jsou výhradně Češi nebo jsou tam 

cizinci? 00:16:53-8  

Ž: No, procento Bulharů je málo. Ale jsou tam Rusové, Ukrajinci. 00:17:02-6  

M: Tři rodiny bulharský. 00:17:04-3  

Ž: Tři rodiny jsme v divadle. A Rusové a Ukrajinci jsou další národnosti, který tam. 00:17:09-

3  

M: A Slováci. 00:17:09-8  

Ž: Slováci. To už jako taková domácí. 00:17:12-3  

T: A bavíte se jakým jazykem s kolegy? 00:17:14-5  

Ž: S kolegy česky. 00:17:16-1  

T: Jo. I s Rusama i s Ukrajincema? 00:17:18-9  

M: Ano. 00:17:19-4  

T: Se všema česky? 00:17:20-6  

Ž: Ano. V českým prostředí česky. 00:17:23-1  

T: To vám asi taky pomohlo naučit se ten jazyk. 00:17:25-1  

Ž: Jo, jo. A nejvíc pomůže, když člověk čte a píše. 00:17:31-8  

T: A jaký časopisy čtete? 00:17:33-6  

Ž: Epochu, 22. století. 00:17:38-2  

M: První. 00:17:37-4  

Ž: První století, no jasně, já už. A ještě ty český, třeba Květy, Žena a život, Plzeňský deník, 

Mladá fronta, Právo, Hospodářské noviny. No všechno. 00:17:52-3  

T: Všechno. A nějaké bulharské časopisy nebo noviny? 00:17:56-5  

M: Bulharské časopisy? Ty, který se vydávají tady v Čechách. Jsou dva časopisy, Roden vlast 

a Bulgary. 00:18:10-6  

T: Jasně. A jste spokojeni s tím, jak funguje vaše rodina tady v cizině? Myslíte, že se držíte 

víc pohromadě, když jste? 00:18:19-5  

M: To určitě. 00:18:20-8  

T: Určitě. 00:18:21-2  
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M: Protože musíme, musíme se držet pohromadě. 00:18:25-1  

Ž: Jinak podmínky nám neumožní, prostě si nedovedu představit, že někdo bude bydlet tam, 

bude si platit všechny výdaje sám s tím platem, který máme v divadle. To by bylo strašně 

těžká úloha. 00:18:41-6  

M: Protože kultura je nejhůře zaplacená jako v Čechách. 00:18:47-1  

Ž: My jsme státní zaměstnanci. 00:18:48-5  

M: Státní zaměstnanci? 00:18:50-4  

Ž: Jo, státní zaměstnanci a náš plat je nižší než průměrný plat v Čechách. Takže je to pro nás 

finančně, situace není úplně nejlepší, i když my pracujeme na více místech. Manžel má 

vyvíjející se kariéru operního zpěváka, tak zatím situaci zvládáme, ale si myslím, že 

posloucháme i podobný vyjádření, jako jak to zvládáte vy s vašimi platy v cizím prostředí. 

Tak se člověk opravdu musí hodně snažit. 00:19:32-1  

T: A co bydlení? Kdo vám ho zajistil na začátku? Sami jste museli nebo? 00:19:36-7  

Ž: Divadlo nabídlo ubytovnu, kterou jsme si nějakým způsobem zvýhodněně platili. Tam jsou 

nižší poplatky. 00:19:44-1  

M: Ale to jsme byli půl roku. 00:19:47-3  

Ž: No, jeden rok. No, tak jo. Mně se zdá tak. 00:19:53-5  

M: No a potom jsme od 97 furt na svobodný nájem. 00:19:59-5  

T: Jo. A s tím, že děti přijely později než vy nebo? 00:20:03-5  

M: Ne, ne. Oni přijely s námi normálně. Teda já jsem přijel v květnu 97 a oni přijely v září. 

00:20:16-0  

T: Jo, když měla začít škola. Jasně. Jezdíte do Bulharska? 00:20:22-2  

M: Každý rok. Nabíjet baterky. 00:20:25-5  

Ž: Hlavně na prázdniny, na dva měsíce jezdíme. Jinak se výjimečně vrátíme. Třeba už jsme 

přestali jezdit na Vánoce, Nový rok. 00:20:35-1  

T: Na začátku jste jezdili častěji? 00:20:36-4  

Ž: Jen příležitostně. No, protože jak máme tam rodiče, tak jsme chtěli být spolu. Ale teď už já 

rodiče nemám, tak se nevrátím jindy než o prázdninách. 00:20:53-3  

T: Jasně. A jsou členové vaší rodiny, který žijí v Bulharsku, závislý nějakým způsobem na 

vaší podpoře, že byste jim posílali dárky nebo peníze? 00:21:05-4  

M: No to musím, protože moje matka například dostává 110 leva státní penzi a taky pracovala 

ve Starozagorské opeře dlouhá léta. A teď prostě to nezvládá, bez naší podpory by to 

nezvládla. 00:21:24-3  
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T: Jo, takže je nějakým způsobem na vás závislá, jak jste tady. Jasně. A někdo jiný z rodiny 

bydlí v cizině? 00:21:39-3  

M: Myslíte v jiným státě než v Bulharsku? 00:21:42-2  

T: Ano, ano. 00:21:42-5  

M: Ne. Z naší rodiny ne. 00:21:46-3  

T: Jasně. A teď životní podmínky. Můžete porovnat životní podmínky v Bulharsku a v České 

republice? V čem je rozdíl? V čem je to tady lepší nebo horší? 00:22:03-3  

M: No, životní prostředí, takhle, tady jako tady je větší pořádek, co se mě jako s manželkou 

líbí. Bulharsko je ještě trošku to, taková divoká Indie. (smích) Ale jinak, vy to víte jako, 

Bulharsko je krásná země a tam jsou taky nádherné koutky, kde člověk může taky žít, bydlet, 

perfektně. 00:22:39-2  

T: Hm. A co pro vás bylo nebo je největším problémem v České republice? Něco, co vám 

způsobuje problémy nebo co vám vadí? 00:22:48-4  

M: Co mně způsobuje problémy? Problém je vždy, jsou vždy, když nám ty peníze nestačí. O 

kolik máte víc, o tolik víc potřebujete. 00:23:04-1  

T: Ale něco, co se týče jenom, co se týče jenom Čech, třeba temperament nebo jak se lidi 

chovají? 00:23:13-1  

M: No to spíš Češi mají problém s naším temperamentem jako. Říkají - Balkánci, tak. 

00:23:25-4  

T: A dostali jste někdy od Českého státu nějaký podpory, využil jste někdy nějakou možnost? 

00:23:31-1  

M: No jenom ty pro děti, který dostáváme od sociálního úřadu. 00:23:43-3  

T: Jo, nějaký dávky. 00:23:45-6  

M: To jsou jediný podpory, který jsme dostávali. A teď jo, teď už máme trvalý pobyt, tak 

chceme si to vyřešit hypotéku, koupit si nějaký dům, byt. Teď to mám na denním pořádku. 

00:24:03-8  

T: Jasně. A kdy jste získali trvalý pobyt vlastně? V kterým roce? 00:24:09-0  

M: No v roce 2005. 00:24:16-5  

T: 2005. Hodně se změnilo? 00:24:21-6  

M: No. 00:24:23-5  

T: Nemuseli jste už zařizovat každý rok všechno. 00:24:25-2  

M: Samozřejmě, samozřejmě, ulevilo se nám. Já si nemůžu stěžovat samozřejmě. Nemáme už 

ty fronty před policií a tak. Takže zatím je to v klidu. Pracujeme, žijeme jako všichni. 

00:24:50-2  
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T: A vyhovuje vám, jak tady funguje zdravotnictví, zdravotní pojištění? 00:24:58-4  

M: No, samozřejmě, že v té sféře se vždy může jako chtít i víc. Ale celkově jo. Celkově jsem 

spokojen. 00:25:10-7  

T: A neměl jste žádný problémy zdravotní, nějaký vážnější myslím, za tu dobu, co jste tady? 

00:25:15-7  

M: No tak měl jsem, měl jsem nějakou operaci, lehkou teda. To všechno bylo v pohodě. To 

všechno bylo normálně přes zdravotní pojištění. 00:25:30-5  

T: Nemusel jste něco doplácet s tím, že jste cizinec? 00:25:34-0  

M: Ne, ne, naštěstí to byla taková lehká operace. 00:25:39-0  

T: Jasně. 00:25:40-4  

M: Tak nemuselo být něco, nebylo tam nic k doplácení. 00:25:43-1  

T: Děkuju. A teď vás se zeptám, životní podmínky, jak= 00:25:50-1  

Ž: =Jak se nám zdají? 00:25:51-3  

T: Jo. Jaký je rozdíl třeba mezi Bulharskem a Českou republikou? V čem vidíte klady a 

zápory? 00:25:58-6  

Ž: Podmínky životní? No, to jsou jako myslím uspořádanější, všechno je jako víc systémový, 

víc zásadový v Čechách. A vím, co mám očekávat, i na úřadech, i v každodenním životě. Ten 

systém se mi zdá ne tak chaotický jako v Bulharsku. 00:26:22-5  

Ž: Můj pocit je takový. (smích) 00:26:24-4  

Ž: Možná, že tu bydlím už dostatečně dlouho. Proto. 00:26:27-9  

T: A co pro vás bylo nebo je největším problémem v České republice? Něco jestli vás 

napadne. 00:26:37-8  

Ž: Problém ano. Třeba nemáme nárok si ulehčit život tím, že dostaneme třeba půjčku nebo 

leasing. Co se materiálních věcí týče. I s trvalým pobytem nemáme nárok na leasing, máme 

nárok na hypotéku, ale ne na půjčku. 00:26:55-7  

M: Nikdo nám nedal půjčku, takže všechno si musíme. 00:26:58-1  

Ž: Ale kolegovi tu dali nějakou půjčku. 00:27:00-1  

M: No, půjčku jo, ale stejně potřebovali smlouvu na pět let. 00:27:09-4  

T: Jakou smlouvu? 00:27:09-1  

Ž: Že pak zaměstnavatel musí mu potvrdit, že v dalších pěti letech budou u něj pracovat. 

00:27:15-0  

T: Jo, jinak vám nedají. 00:27:18-5  

Ž: Jinak nám nedají. 00:27:18-2  

M: Tak my musíme půjčit, aby nám dali ty smlouvy. 00:27:23-2  
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Ž: Jo. Musíme, no, asi využijeme stejný postup, že půjdeme za zaměstnavatelem a řekneme - 

prosím vás, my potřebujeme ty peníze, můžete nám slíbit, že v dalších pěti letech budeme u 

vás pracovat? 00:27:34-8  

T: Tak to vám musí dát teda práci na dobu neurčitou. 00:27:38-8  

Ž: No, ne. Oni taky dostali dvouroční smlouvy. 00:27:41-3  

T: Jo, dvouroční smlouvy. Teď jsem se ptala manžela, jak vám vyhovuje zdravotnictví, tady 

zdravotní péče? 00:27:51-3  

Ž: No zatím my jsme neměli vážný zdravotní problémy, ani děti. A syn když byl v nemocnici, 

poskytli mu potřebnou péči. Já jsem spokojená. 00:28:03-5  

T: Ještě vzdělání, když to porovnáváte? 00:28:06-9  

Ž: No, systém je lehčí se mi zdá, ale je víc na každou osobu, na každého žáka, já vidím to na 

mých dětech, jak se budou vzdělávat. Systém je takový, že je to. 00:28:28-0  

T: Věnují se těm dětem víc? 00:28:30-8  

Ž: No, jak kdo. Měli jsme zkušenosti s učitelkami, který se věnovaly, i takovými, který nějak 

moc si to nebraly k srdci. No já si myslím, že je to věc rodičů a dětí samotných, jejich 

prospěch je v jejich rukách. 00:28:51-3  

T: Hm. A měly děti nějaký problémy, když nastoupily do českých škol? 00:28:57-2  

Ž: Rámcový problémy nebo nějaký empatický? No neměly, neměly. Tak průběžně měly jako 

mezi dětmi, třeba se někoho pobily nebo nedohodly, ale to není problém. 00:29:11-0  

T: Jasně. A za jak dlouho se naučily jazyk oni? 00:29:16-0 00:29:18-7  

Ž: Tak za rok už byly, už mluvily a už psaly ve škole, to oni musely, musely se naučit. 

00:29:20-9  

T: A měly nějaký výhody na začátku, třeba že je z českého jazyka  neznámkovali? 00:29:24-8  

Ž: Ne, ne, moje děti ne a my jsme trvali na tom, aby učitelky je nezvýhodňovaly, aby se 

naučily pracovat. 00:29:34-2  

T: A pomohlo vám to, že vaše děti navštěvovaly českou školu? Myslím, abyste se taky 

naučila nějakým způsobem lépe jazyk, když jste jim pomáhala s úkoly. 00:29:43-4  

Ž: No to jo, já to na začátku každý rok vždy říkala - já se naučím s mým dítětem. Ale my pak 

na začátku se jim víc věnujeme, pak jsme neměli čas. A pak už byli v takový třídě a povídali - 

mami, nemusíš mi už pomáhat, já to zvládám líp než ty. (smích) A teď mi pomáhají spíš oni. 

00:30:03-6  

T: Jo. Oni už asi nemají žádný jazykový bariéry? 00:30:07-2  

Ž: Ne, nemají, nemají a přizpůsobily se a učí se už i další jazyky. A chtějí cestovat, jsou 

otevření k světu. (smích) 00:30:19-9  
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T: Oni teď už jsou na střední škole. Jak jsou starý? 00:30:22-5  

Ž: 16 a 18 je jim. Syn chodí do 3. ročníku na konzervatoř a dcera je v 2. ročníku na dopravní 

škole v oboru letecká doprava. 00:30:37-4  

T: Jo. A jaký mají plány nebo jste se o tom nebavili? Chtějí zůstat v Čechách? 00:30:43-1  

Ž: Já si myslím, že chtějí zůstat, minimálně chtějí zůstat. No a chtějí poznat svět. Ještě neví, 

co budou studovat. 00:30:51-0  

M: Zatím ještě nemají plány. 00:30:53-5  

T: Co vy? Jaký máte plány? Chcete zůstat v Čechách nebo za nějakou dobu se chcete vrátit do 

Bulharska? Chcete odcestovat někam úplně jinam? 00:31:02-8  

M: To je kvůli dětem, kvůli škole, školnímu vyučování a tak musíme počítat s tím, že 

zůstaneme. 00:31:13-7  

T: A vadí vám to nebo jste rádi? 00:31:15-3  

M: Ne. Nevadí. Já se tady cítím dobře. 00:31:19-6  

T: Cítíte se dobře. 00:31:22-7  

Ž: Právě si chceme koupit byt, vyřešit problém s ubytováním, protože nájmy rostou a já si 

myslím, že kdyby nám na začátku nebo po dvou, třech letech Česká republika umožnila 

koupit si byt, tak teďko bychom půlku bytu už měli splacenou. Tím, že jsme neměli nárok, tak 

jsme se strašně zpozdili, my máme 20 let do důchodu a tím pádem částky budou. Čekají nás 

těžký roky kvůli tomu, protože všechno, byty se zdražily, nájmy se zdražily a my nemáme na 

výhody. Prostě normálně buď si máme koupit hypotéku nebo platit drahé nájemné? Ne. Já si 

myslím, že lepší je si koupit vlastní byt. 00:32:06-2  

T: Hypotéka. Aspoň investujete, do něčeho,co pak bude vaše. 00:32:08-2  

Ž: No, no, no. Každopádně to bude i takový motor, abychom dál pracovali na plné obrátky. 

(smích) 00:32:17-5  

T: A co důchodové období? Chcete zůstat i v důchodu tady? Budete mít nárok na důchod? 

00:32:24-9  

Ž: No ano, budeme mít, ale přemýšleli jsme, že, abychom, že se vrátíme do Bulharska. Ale to 

už je asi ve hvězdách, protože podle toho, jak nás budou potřebovat děti. To každý rodič chce 

být poblíž nebo. Aby ty děti aspoň byly nějak poblíž, aby, víte, vrátily a byly v kontaktu. 

Myslím si, že to bude na nich. 00:32:54-4  

T: A vy tady chcete zůstat i v důchodovém věku nebo se chcete vrátit zpátky? 00:32:58-3  

M: No to ještě nevím, to ještě nevím, to všechno, to ještě budeme řešit ještě v budoucnosti. 

Tam jsou spoustu nevyřešených otázek, který teď opravdu nemůžu to říct. 00:33:17-1  

T: A co náboženství? Jste věřící? 00:33:23-2  
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M: Tak jsme pravoslavní, věřící jsme jenom v duši. Nejsme pravidelný= 00:33:36-0  

T: =Hosty kostela. 00:33:37-5  

M: No, hosty v kostele. Ale tak nosíme svojí víru taky v sobě. Do pravoslavného kostela já 

občas tam zpívám něco. 00:33:48-7  

T: A v Plzni je pravoslavný kostel? 00:33:51-4  

M: Je tady, ta svatá Anna. 00:33:54-4  

T: Jo. A co vy a náboženství? 00:34:00-4  

Ž: Já se řídím správným způsobu života tím, abych měla, abych byla v pohodě, v klidu s 

nejbližšími, abych. Řídím se křesťanských pravidel a tím, že mám žít správně jako hodný 

člověk. S tím, abych nikomu neškodila, snažím se i pomáhat, jak můžu. Nepotřebuji na to 

kanony víry. 00:34:40-5  

T: Jo, přesně. A s kým se nejčastěji tady stýkáte? 00:34:44-7  

Ž: Máme kamarádky, spřátelené rodiny. Oni jsou většinou bulharo-český. Ale i s českými, 

máme i Ukrajinci kamarádi, kolegové. My nemáme problém se scházet se známými. Spíš 

učíme Češi být otevřenější. Bulhaři jsou otevřenější než Češi. My máme otevřené domy, 

nejen. Třeba já jsem učila moje kamarádky, že mě můžou navštěvovat, když budou mít 

problém nebo když chtějí, tak můžou zavolat, zazvonit u dveří, zastavit se domů. V Čechách 

to není pravidlem. I nejbližší kamarádky třeba nemají tak blízko jako Bulharky. 00:35:34-3  

T: Ty se nenavštěvují tak často. A máte kamarádské české rodiny, že chodíte na návštěvy? A 

není to problém? 00:35:44-8  

Ž: Nevím. Není. Oni snad= 00:35:46-5  

T: =poznali bulharskou kulturu. 00:35:48-0  

Ž: Trvalo jim to, ale poznali bulharskou kulturu. 00:35:53-0  

T: Co vy k tomu řeknete? Taky jste radši spíš s bulharskými rodinami nebo s českými? Nebo 

neděláte rozdíl? Záleží na lidech? 00:36:05-5  

M: Mně to je jedno prakticky, to záleží na lidech. Jestli jsou otevření, hodní a no tak veselí, 

protože je dost důležitý v kamarádským vztahu. Mně je to jedno, jaký národnosti jsou, jestli 

jsou Ukrajinci nebo Češi nebo co, nebo nějaký jiný. To je jedno. My máme kamarády třeba na 

Slovensku, v Polsku. Máme na Ukrajině taky kamarády. Takže to je prostě, ty, který mají 

otevřený duše, srdce, tak i my jsme k nim otevření. 00:36:51-6  

T: A proč jste se rozhodli odjet na Slovensko? 00:36:57-0  

M: No, to je jenom pracovní záležitost, je to za lepších podmínek. To Národní divadlo, tak 

taky jsem měl jako tu čest zpívat se světovými zpěváky na jevišti, významné role a tak. 

00:37:15-4  
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T: A pro děti to byl problém, že se musely odstěhovat? 00:37:20-8  

M: Ne, oni to nebraly tak. 00:37:24-0  

Ž: No, oni to už byly, měly vybudovaný vztahy, ale tam bariéra jazyková nebyla, učily se v 

bulharské škole. V Bratislavě je taky bulharská škola. Takže to šlo. Ty dva roky. A ještě se 

nám nechtělo vracet z důvodu, protože on neodmítnul, ale zase děti vyrostly a musely jsme se 

rozhodovat, kam pujdou na střední školu. Tak proto jsme se i vrátili do Čech. Nebylo to z 

donucení. My jsme prostě se rozhodli, že Plzeň nám nabízí víc. I to kamarádský prostředí, to 

divadlo, už jsme si nějak víc zvykli. Proto jsme se vrátili. Bratislava, Slovakia, ještě to nebyla 

zem, která by byla tak připravená na cizince jako je Česko. 00:38:13-1  

T: Myslíte, že Česko je otevřenější? 00:38:14-9  

Ž: Otevřenější. Aspoň tehdy tak to bylo. Oni(Češí) jsou víc, no, i ten systém byl rozpracovaný 

víc, přijímání cizinců, míň překážek třeba finančních. Na Slovensku nám bylo řečeno třeba, že 

můj plat je tak malý, že mi nestačí, abych si vystačila s ním sama natož abych podporovala 

děti. A to byl takový nesmysl. A i když jsme pracovali ve státním divadle. 00:38:49-7  

T: To jenom kvůli tomu, že jste cizinka? 00:38:52-0  

Ž: Ne, ne, ne. Ale policie potřebovala potvrzení o mých příjmech. A když jsem je předložila, 

ono nestačilo. Musela jsem prokázat, že mám další peníze. To je nesmysl. To nemůže být 

pravda prostě, normálně jsem to nemohla přijmout. Samozřejmě, že nám kamarádi půjčili, 

abychom to ukázali, že je máme, ale tak. Protě jsme si řekli, že asi Čechy jsou to pravé 

momentálně. 00:39:30-3  

T: Kdybyste měla srovnat svůj život v Bulharsku a v České republice, jaký rozdíly vidíte, 

jestli nějaký? 00:39:38-9  

Ž: No já si myslím, že člověk se přizpůsobuje a řeší problémy v každým prostředí. A to, že 

jsme se stěhovali sem tam nás dokázalo povzbudit a najít u sebe i skryté rezervy. Skryté 

schopnosti a tím pádem si myslím, že mě to obohatilo, to nový prostředí. No, a co v 

Bulharsku? 00:40:14-6  

T: Třeba kamarády, kolegové? 00:40:18-3  

Ž: No tam je jako přátelštější ta atmosféra v Bulharsku, to je jasný. Tam máme příbuzný, 

máme zázemí, známosti, kolegové. Tady jsme na začátku neměli nikoho. A museli jsme se 

pomalu učit budovat. Takže já si myslím, že pro nás je tady každopádně těžší život než kdyby 

byl ve vlasti, ve státě našem vlastním. Ale zase už jsme tak trochu pokročili, už i tu máme 

nějaký podpory. Mám na mysli takové známosti, styky, tak si myslím, že už tato etapa je 

překonána. Ta první, ta nejtěžší. 00:41:08-4  

T: Jo. Takže teď se cítíte v pohodě. 00:41:10-7  
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Ž: Víceméně. Protože není to jednoduchý, jak jsem předtím říkala. Ráda bych dostala třeba 

trvalou smlouvu. Ale to, jako to není na tom, to jen ten pocti bych měla lepší. Ale snažím se 

pracovat a učit se jít dál. Myslím, že nějak to zvládneme. 00:41:37-8  

T: A co vy? V čem vidíte překážky nebo? Srovnání v osobním životě nebo ve všech, 

zkušenosti tady a v Bulharsku? 00:41:52-1  

M: Snažím se řešit každý problém každodenně postupně. Moc do budoucna zatím 

nepřemýšlím. A tak žijí. 00:42:14-2  

Ž: Musíme jít vyřizovat hypotéku. My máme práce. (smích) 00:42:15-0  

T: Jasně, jasně. Tak jinak jste mi řekli všechno. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuji. 

 

 

Zde začíná pokračování zvukového záznamu 

 

T: Založil jste bulharský klub. 

M: No, založil jsem bulharský klub v Plzni. Teda ta struktura existovala, jenomže 

nefungovala. Fungovala tak, protože já mám docela dost kontaktů a známých jako v těch 

kulturních prostředích, tak jsem chtěl spíš udělat takový kulturně-informační centrum 

bulharský v Plzni. A tak je to už druhý, třetí rok. Třetí rok už to funguje. Děláme výstavy, 

koncerty, scházíme se, dělají se tady přednášky o bulharský kultuře. A vůbec snažíme se 

přivést jako nebo přitáhnout to, co se děje, řekněme v Praze v  bulharském kulturním institutu  

, aby bylo i tady. 00:01:04-1  

T: Je návštěvnost jenom od cizinců, od Bulharů nebo i Češi sem chodí? 00:01:10-2  

Ž: My máme tolik kamarádů a každý Bulhar má dalších kamarádů, takže když jsme se sešli 

poprvé, tak jsme předpokládali, že tak příjde 20 lidí a přišlo jich 100. Na prvním koncertě. A 

jsme rádi, že třeba i mládež už má zájem. Minulý týden jsme měli takový bulharský večer v 

jedné kulturní kavárně v Plzni. Jmenuje se Jabloň. A tam právě byli, naše publikum byli 

studenti. Ukazovali jsme kuchyň bulharskou, bulharský film se promítal. A bylo vyjádřeno 

přání, abychom se tam i vrátili pro další podobný večer. 00:01:53-1  

T: Hm. A jak často tak během roku zařizujete takový akce? 00:01:56-7  

Ž: No, 4x, 5x, protože jsou to třeba jednou koncert, podruhý něco v kostele, nějaká příležitost 

sváteční. Pak máme výstavy aspoň dvě ročně. A další, když příležitostně přijede nějaký 

umělec bulharský a zařídíme mu koncert. Tak určitě na každou tu sešlost jsme a zveme 

představitele města, různých organizací, různých menšinových organizací. A oni na oplátku 

taky nás, máme rozpracovaný styky už. 00:02:37-4  
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M: No, tak teď v Plzni o Bulharsku se už mluví docela dost, znají nás. A já jsem rád, že je 

tady docela hlad po bulharské kultuře. I ty akce, který děláme, výstavy, lidi chtějí jako víc a 

kvalitnější. A chtějí samozřejmě. 00:03:03-4  

T: A je to finančně podporováno? 00:03:05-2  

M: Je to podporováno od města nebo ze sociálních komisí pro integraci cizinců a tak. 

00:03:13-4  

T: Jo. A bulharský stát to nějakým způsobem podporuje taky nebo jenom české organizace? 

00:03:18-4  

M: Ne. V Bulharsku máme spíš morální podporu. 00:03:21-2  

T: Jo. (smích). Jasně. 00:03:24-1  

M: No tak, tak jo. Taky dostali jsme nějakou výstavu, odkaď jsme měli galerii ze Starý 

Zagory, jako dárek pro bulharský klub. No a zatím to, zatím asi to první a poslední, co jsme 

dostali. Jinak jako finančně, finančně si myslím, že i v Bulharsku mají natolik problémů, že 

řešit ty problémy v cizině. No ale jsme rádi, že prostě tady nám pomáhají hodně Češi. 

00:04:13-2  

T: Ty organizace. 00:04:14-1  

M: I organizace, všechno. A berou nás jako s pochopením a myslím, že i se sympatiemi. 

00:04:24-3  

T: Jo. Takže jste spokojeni prostě v Český republice. 00:04:26-4  

M: Jsme spokojeni a myslím, že i Češi jsou spokojení s námi, protože my se snažíme tak za 

to, že nám pomáhají, tak abychom jim nabídli co nejvíc z bulharský kultury, to nejlepší 

řekněme, v rámci našich možností samozřejmě. 00:04:44-9  

T: Hm. Děkuji.  

 

KONEC 
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Identifikace 13_DB 

Rozhovor dne 19. 10. 2007 

Tazatelka : Daria Nikolova 

 

T: Takže taky se tě zeptám, jestli můžeš pohovořit o tom, jaký to bylo v Bulharsku, předtím 

než jste odjeli a pak jaký byly začátky tady, jaký je to teď? 00:00:14-0  

R: Tak v Bulharsku, já jsem tam vlastně chodila jenom do školky pár let, takže to bylo 

takový, že si to vlastně už ani pořádně nepamatuju. Takový to dětství. A v Česku? Ze začátku 

to bylo docela těžký, když jsem vlastně ještě neuměla ten jazyk. Ale ve školce jsem se to 

naučila rychle, takže to pak bylo už v pohodě. 00:00:42-1  

T: Takže když jsi přijela, tak jsi chodila ještě tady do školky? 00:00:44-9  

R: Ještě jsem chodila do školky asi jeden rok. Možná trochu míň, ale naučila jsem se to 

celkem za krátkou dobu. 00:00:52-6  

T: Jo, takže když jsi šla do první třídy, už nebyl problém, už jsi trošku uměla. 00:00:55-6  

R: Ne, už ne. Už jsem to uměla skoro jako, no prostě dobře jsem už uměla mluvit. 00:01:02-7  

T: Hm. A co děti ve škole nebo ve školce na začátku? Vadilo to nějak, že jsi cizinka nebo na 

začátku, když jsi nerozuměla, nemohla jsi si s nima hrát. 00:01:13-3  

R: No, většina to přijímala úplně v pořádku, neměly na to žádný nějak výhrady nebo tak. Ale 

bylo pár dětí, ale fakt menšina, kteří ze začátku měly problém s tím, že jim třeba nerozumím 

nebo tak. Ale většina to vzaly normálně. 00:01:33-4  

T: Hm. A ve škole pak? 00:01:35-5  

R: Ve škole pak už ne. To jsem už rozuměla úplně normálně. A nějak nikomu nevadilo, že 

vlastně nejsem z Česka. 00:01:45-5  

T: Jo. A učitelé brali nějaký ohledy na to, že jsi cizinka? 00:01:49-1  

R: Ze začátku učitelé brali trochu ohledy, ale vlastně pak už ne. Já jsem s tím nějak neměla 

problém s tím jazykem. 00:01:58-1  

T: A co teď? Co děláš? 00:02:01-3  

R: Teď už vlastně to skoro nikdo nepozná jako, dokud to neoznámím já osobně, tak vlastně 

nikdo neví, že jsem z ciziny. A vlastně to tak nějak nikdo už nepozná. 00:02:16-1  

T: Hm. A chodíš do základní? 00:02:19-5  

R: Jo, na základku chodím. Jo. 00:02:23-0  

T: Do který třídy? 00:02:24-1  

R: Do devátý třídy. 00:02:25-9  

T: A jaký máš plány? 00:02:28-9  
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R: No, chtěla bych gymnázium zkusit. A no nějak už se na to začínám připravovat, už od 

teďka na ty přijímačky. 00:02:41-4  

T: Jo. A pak nějak do budoucna, chtěla by jsi zůstat tady nebo se chceš vrátit do Bulharska? 

00:02:46-0  

R: Chtěla bych zůstat tady určitě. 00:02:47-5  

T: Tady máš už kamarády předpokládám. 00:02:49-3  

R: Tady mám právě že skoro všechny kamarády, v Bulharsku už ani ne. Tam už vlastně, jak 

jsem ztratila ten kontakt s nima, takže už tam vlastně ty kamarády ani moc nemám, kteří by 

byli v mým věku. 00:03:02-2  

T: A ty kamarádi tady jsou jenom Češi nebo máš ještě nějaký Bulhary? 00:03:07-9  

R: Mám tady pár Bulharů, ale fakt málo. Asi jenom, no jednu kamarádku vlastně, která je 

taky Bulharka. A ta bydlí tady kousek. 00:03:20-2  

T: Hm. A všichni ostatní jsou Češi. 00:03:21-9  

R: Všichni ostatní jsou Češi, no. 00:03:23-8  

T: Jo. A co, ty asi nemůžeš udělat nějaký porovnání mezi školstvím v Bulharsku a tady? 

00:03:33-0  

R: To ne. To nemůžu, protože jsem tam chodila jenom do školky a to už si taky pořádně 

nepamatuju, jak to tam probíhalo. Takže to nevím. 00:03:42-1  

T: Co ještě? Jestli ti něco tady vadí. 00:03:47-3  

R: Tady? No. Ne. Já jsem tady vlastně vyrůstala v podstatě, takže nějak mi ani nemá co vadit. 

00:03:56-4  

T: Hm. A jestli ti něco v Bulharsku chybí? 00:04:00-4  

R: V Bulharsku? No, určitě rodina mi tam chybí. A vlastně známý, no jako že, prostě 

příbuzný. To, že tady už nebydlí. 00:04:12-7  

T: A nic třeba, že něco takovýho, nevím, životní podmínky. 00:04:19-7  

R: No možná počasí, že tam je vlastně víc slunečno a je tam teplo. Tady je to trochu jiný, 

takový, že víc prší, je vlhko. Takže leda tak to počasí. A vlastně, že tam je moře. A tady ne. 

00:04:35-4  

T: Jo. A mohla by jsi nějak porovnat životní podmínky tady a v Bulharsku? Nebo nemáš 

srovnání? 00:04:41-5  

R: No, mohla bych. Přijde mi, že tady tak nějak celkově je ta úroveň vyšší, že je to prostě tady 

takový čistější a takový hezčí než v Bulharsku. Tak nějak to prostředí se mi zdá určitě jako 

lepší tady v Česku než v Bulharsku. 00:05:03-2  

T: A celkově jsi asi spokojená tady. 00:05:05-5  
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R: Jo, to jo. 00:05:07-1  

T: Čteš nějaký časopisy? 00:05:08-4  

R: No, málokdy. Ale někdy jo. 00:05:11-7  

T: Ale spíš česky. 00:05:14-0  

R: Spíš česky. Já moc bulharsky už nečtu. Spíš čtu český knížky, český časopisy a všechno 

česky už v podstatě. 00:05:23-8  

T: Doma se bavíte bulharsky? 00:05:26-1  

R: Doma se bavíme bulharsky. Jo. 00:05:28-6  

T: Takže a umíš vůbec psát bulharsky, když? 00:05:33-7  

R: Umím psát bulharsky, číst taky umím, ale vlastně to ani moc nevyužívám. Já vlastně 

nemám ani jako příležitost, jak využít to, že umím psát, když chodím do český školy. Tak to 

ani není nějak potřeba. 00:05:50-7  

T: Jasně. Tak to bylo všechno. Já ti ještě jednou moc děkuju. 

  

KONEC 
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Identifikace: 13_ZB 

Rozhovor dne: 19. 10. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Tak jestli mi můžete pohovořit nějak stručně na začátku o tom, jaký to bylo v Bulharsku, 

tak nějak pět let před tím, než jste se rozhodli odjet a pak začátky v České republice? 

00:00:15-2  

R: No tak pro mě v Bulharsku bylo dobrý, měla jsem slušnou práci, byla jsem spokojená 

celkem. 00:00:23-2  

T: A proč jste se rozhodli? 00:00:26-6  

R: No protože jsem měla společný projekt s Českou akademií věd z Ústavu anorganické 

chemie. Tak jsme začali jako tak zkušebně a pak mi byla nabízena jako práce. Tak jsem to 

přijala a prostě jsem to zkusila. 00:00:46-1  

T: Jo. A vybrali jste Českou republiku kvůli tomu, žil někdo z vašich blízkých před tím tady 

nebo? 00:00:55-8  

R: To asi ne. 00:00:58-4  

T: Nikdo. Jak jste se na začátku orientovala tady? Zjistila jste si všechno ještě v Bulharsku 

nebo až když jste? 00:01:03-7  

R: Ještě v Bulharsku, ano. 00:01:05-4  

T: Všechny informace? 00:01:04-7  

R: Všechno, pak jsem měla to přes akademii. Věděla jsem předem. 00:01:11-6  

T: A potom, když jste přijela sem, využila jste nějakou nabídku jazykových kurzů? 00:01:19-

2  

R: Ano, využila jsem nabídku v akademii nebo z akademii. Byla čeština pro cizince, takže to 

jsem chodila asi tak nějak dva roky. 00:01:31-1  

T: Jo. A pomohlo vám to? 00:01:34-2  

R: No, hodně. 00:01:35-7  

T: Nevyužívali jste pomoc někoho, buď nějakýho cizího člověka nebo někoho známýho? 

00:01:49-5  

R: Tady v Čechách? 00:01:47-5  

T: Hm. 00:01:48-7  

R: Ne, to jsem si musela sama. Spíš to je nabídka, kterou posílá Akademie věd pro cizince, 

takže mailem jsme to dostali a pak jsem se rozhodla, že prostě to zkusím. Vypadalo to už 
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vážně, že tady zůstanu dýl, tak jsem si říkala, že to je lepší mluvit česky než anglicky. 

00:02:14-5  

T: Jasně. A s vámi odjeli hned celá rodina nebo ty se přistěhovali? 00:02:20-0  

R: Ne, nejdřív já, pak přijel zbytek rodiny. 00:02:22-7  

T: Všechny dohromady. 00:02:22-7  

R: Všechny dohromady. 00:02:25-9  

T: Jasně. A jste spokojená, jakým způsobem funguje vaše rodina? 00:02:34-2  

R: No, to jsem. 00:02:36-6  

T: Myslíte, že tady se to spíš stmelilo? 00:02:37-6  

R: No, jako jsem spokojená, nám to vyhovuje všem .V pohodě. 00:02:45-3  

T: Jezdíte do Bulharska? 00:02:48-6  

R: Jezdíme jednou ročně. A občas ani ne. 00:02:51-0  

T: Spíš na dovolenou. 00:02:53-2  

R: Spíš na dovolenou a navštívit rodiče a tak. 00:02:56-0  

T: A jsou rodiče na vás nějakým způsobem závislý? 00:03:02-6  

R: Ne, nic. Jako finančně vůbec. 00:03:06-7  

T: Můžete porovnat životní podmínky v Bulharsku a tady? V čem vidíte rozdíl, pozitiva, 

negativa? 00:03:15-7  

R: Tak bohužel moct porovnat nemůžu, když tak nejezdím pravidelně. Ale tady v Čechách, 

spíš v Praze, protože Praha není Česko, že jo, tak ten život jako docela, jako úroveň je vyšší 

než v Sofii, než v Bulharsku. Ale tak já, protože vím Česko, tak vím, prostě to říkám, Praha 

není Česko. No. Jsou věci, který se můžou porovnat s Bulharskem, který tady jsou lepší. A 

pak jsou věci třeba v tom Bulharsku, který jsou lepší než tady. 00:03:51-9  

T: A co je v Bulharsku lepší? 00:03:55-9  

R: Ach. Co je v Bulharsku lepší? No protože tady nejsou tak moc kamarádi a v Bulharsku 

jsou kamarádi třeba ještě ze školy nebo z univerzity. Tak prostě tam jsou víc lidi, na které se 

můžu spolehnout. A tady je to, ty lidi jsou tak docela rezervovaný nebo opravdu musíte být 

opravdu velké kamarádi, aby se to nějak. Když potřebujete pomoc, co byste si řekl - ano, ten 

člověk vím, jsem si jistý, že mi pomůže. 00:04:30-3  

T: Hm. Jakou pozici zastáváte teď, kde pracujete? 00:04:38-1  

R: Pracuju v Ústavu anorganické chemie jako vědecký pracovník. Vědecká pracovnice. 

(smích) 00:04:44-5  

T: Takže od začátku děláte jedno a to samý. Neměnila jste. 00:04:48-8  

R: Ano, neměnila. 00:04:51-5  
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T: Hm. Bydlíte? 00:04:54-9  

R: No bydlím v Praze v pronajmutým bytu, platíme docela velký nájem. (smích) No a to 

právě v Bulharsku ještě neexistuje, prostě ten standard je jinej. 00:05:06-8  

T: Hm. A jak vám vyhovuje nebo nevyhovuje vzdělávací systém v České republice? 

00:05:12-6  

R: Mně to vyhovuje. Já jsem s tím spokojená. 00:05:15-7  

T: Jo, myslíte, že děti dostanou dobrý vzdělání? 00:05:18-7  

R: Dostanou. 00:05:20-2  

T: Jak vám vyhovuje zdravotnický systém, zdravotnictví? Pojištění, jakým způsobem 

funguje? 00:05:26-7  

R: No tak když máte práci dobrou, tak to funguje úplně normálně. 00:05:31-5  

T: A trvalý pobyt máte? 00:05:31-7  

R: Máme. 00:05:35-6  

T: Získali jste to po jaký době? 00:05:37-9  

R: No z důvodu humanitárních věd nebo něco takovýho, já nevím, já si nepamatuju Mário, 

jak to bylo? 00:05:43-0  

M: Sedm let, šest. 00:05:46-2  

R: Ne, ale z jakých důvodů? 00:05:47-7  

M: Humanitárních. 00:05:49-1  

R: Humanitárních, no. 00:05:50-1  

T: Jo, jo, ale už šest let máte trvalý pobyt? 00:05:53-1  

M: Jo, jo. 00:05:56-1  

T: Změnilo se něco tím, že jste ho dostali? Je to teď jednodušší? 00:05:58-4  

R: No změnilo se to, že nemusíme každý rok na cizineckou policii. To je nejhorší úřad 

(smích) v Praze, v Čechách. 00:06:07-9  

T: Jaký problémy jste tam měly na cizinecký policii? 00:06:11-3  

R: No, problémy, který zažijou všichni cizinci, no. 00:06:14-7  

T: Dlouhý fronty. 00:06:17-2  

R: Dlouhé fronty, neochotné úřednice nebo prostě nějak, neslušné chování. A to všichni 

známe. 00:06:27-4  

T: Hm. S kým se tady nejčastěji stýkáte? Jsou to spíš bulharské rodiny nebo české? 00:06:36-

9  

R: No, já bych řekla, že máme jak bulharské, tak české. 00:06:40-0  

T: Takže tak nějak půl na půl? 00:06:44-0  
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R: Půl na půl. Přesně. Půl na půl. Když počítám, kolik mám bulharských, dvě nebo tři. A tolik 

i českých, no. Půl na půl. 00:06:55-3  

T: Přijímají nějak tu bulharskou kulturu? 00:06:58-4  

R: No přijímají, jsou velice hodný. No chodí s náma vždycky, když jsou nějaké ty koncerty 

nebo prostě co organizuje Bulharské kulturní středisko, tak vždycky, když máme možnost, 

tam jsme. A pak velice jim chutná naše jídlo a kuchyň bulharská. Víno a koňak a takhle nějak 

jako. (smích) 00:07:26-8  

T: Kdybyste měla srovnat život jaký byl v Bulharsku a jaký je teď? 00:07:30-0  

R: V tom Bulharsku? 00:07:31-5  

T: Ne, jaký to bylo v Bulharsku a jak se cítíte teď? 00:07:35-5  

R: No, já teda pro naší rodinu až moc velký rozdíl nevidím. 00:07:42-3  

T: Tam jste byli spokojení? 00:07:43-0  

R: Tam jsme byli spokojený a tady jsme taky spokojený, takže je to pro naši rodinu je to 

skoro stejný. Nebyl až tak moc velký skok nebo pokrok nebo. 00:07:56-8  

T: Plány do budoucna? Chcete tady zůstat nebo se pak chcete vrátit do Bulharska? 00:08:03-6  

R: No zatím ne. Zůstat spíš tady, protože jak říkám máme dobrou práci. 00:08:08-9  

T: A budete dostávat důchod, budete mít nárok na důchod. 00:08:12-5  

R: No tak když to dožijem. 00:08:13-7  

T: A když důchody vůbec budou. 00:08:16-3  

R: Důchody vůbec budou, tak ano. 00:08:19-8  

T: Takže celkově spokojená. 00:08:20-2  

R: Celkově spokojený a máme práci, tak nemáme důvod, o tom to je. 00:08:26-6  

T: A je něco, co vám na České republice vadí? 00:08:32-3  

R: No to říkám spíš nějaké úřady jsou až moc byrokratické, až moc pedantické nebo tak 

nějak. Ale jinak já osobně jsem spokojená. Já si nemůžu stěžovat. 00:08:45-7  

T: Jo, tak jo, tak moc děkuju. 00:08:48-8  

R: Za málo. 00:00:00-0  

 

KONEC 
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Identifikace: 13_MB 

Rozhovor dne: 19. 10. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Takže nahráváme. Takže ještě mi taky můžete stručně pohovořit o dobách v Bulharsku, tak 

nějak pět let před tím, než jste se rozhodli odjet do České republiky a pak začátky tady. 

00:00:15-8  

R: Jasně. Já v Bulharsku jsem měl pěknou práci. Ale měl jsem dobrý plat, všechno bylo v 

pořádku. Ale po několik let manželka dostala nabídku na jako práce v Česku. Já jsem nějaký 

svazy tady s rodinou a najednou tak když ona přišla tady, tak jsme se rozhodli, že můžeme jít 

pracovat i v Česku. 00:00:48-5  

T: A nenapadlo vás, že třeba zůstanete s dcerama v Bulharsku? Hned když manželka dostala 

tu nabídku, tak jste se rozhodli, že pojedete? 00:00:55-5  

R: Hned ne, ale potom, to jde se sebou, to jsou rodinný vztahy. A to jsme se rozhodli a přišli 

sem. 00:01:05-4  

T: A co tady, vy jste si asi musel shánět práci? 00:01:08-3  

R: Jo, sháněl jsem si práci. 00:01:11-7  

T: Manželka to měla zajištěný. 00:01:11-5  

R: Ona měla zajištěný, ale já jsem chemik, inženýr a taky zas ten stejný obor, takový 

neorganický chemie a najednou jsem dostal nabídku jako v Akademii věd taky jako na 

inženýrnou práci. A já jsem to vzal. Převzal a s tou prací jsem zatím spokojen. 00:01:39-0  

T: No furt taky děláte tu samou od začátku, žádný problém. 00:01:43-8  

R: Furt to dělám to taky. A to je inženýr na práci v Akademii věd. 00:01:49-1  

T: Hm. A vy jste říkal, že jste tady měl příbuzný. Kdo tady byl? 00:01:52-5  

R: No tady byl můj táta, pracoval na obchodní, obchodní práci na velvyslanectví. Ale on už je 

v důchodu, a už je v Bulharsku. 00:02:03-5  

T: Jasně. A taky jste získal informace ještě v Bulharsku, co se týče České republiky nebo až 

když jste přijeli sem? 00:02:12-2  

R: To jsme měli nějakou informaci. A navíc, když manželka dostala tu nabídku, tak jsme se 

zajímali o kurzy, jazykový kurzy češtiny a tak dále. Ale tolik ono nebylo tam na ty kurzy. 

00:02:29-0  

T: Hm. A vy jste navštěvoval kurzy? 00:02:31-0  

R: Ne, až tady. Když jsem byl v Česku, po linii Akademii věd, takový kurzy jako češtinu, 

angličtinu a tak dále. Už když jsme byli tady. 00:02:47-1  
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T: Jasně. A čtete nějaký časopisy nebo noviny v češtině nebo? 00:02:51-1  

R: Jo. Ano. 00:02:53-6  

T: Teď konkrétně. 00:02:55-2  

R: Jaké? Tak Lidovky a takový ty všechny, co to jsou známý. 00:03:00-3  

T: Jasně. A vaše rodiče jsou ještě tady nebo už se vrátili? 00:03:03-8  

R: Ne, už jsou v Bulharsku. Oni jsou v důchodu a už jsou tam. 00:03:08-0  

T: Ale udržujete vztahy, jezdíte do Bulharska? 00:03:11-4  

R: Určitě, každý rok. 00:03:14-1  

T: Hm. A jsou nějaký jiný členové, který jsou v cizině nebo jste jediný, který jste? 00:03:21-4  

R: Ne, my jsme jediný. 00:03:23-3  

T: Hm. A o práci jsme se bavili. A jestli taky můžete porovnat životní podmínky tady a v 

Bulharsku? 00:03:35-4  

R: To je jednoduchý, abych to řekl, jednoduchý. Protože ceny jsou přibližně stejný, ale platy 

jsou dva a půlkrát menší v Bulharsku než tady. 00:03:49-9  

T: Hm. Co byl pro vás největší problém v České republice? 00:03:57-2  

R: No ty první roky, když jsme byli, byly ty problémy každoroční s cizineckou policií. Ty 

fronty, ty doklady, co to musíš každý ročně přidělovat a jdeš na policii a to je otrava. 

00:04:15-5  

T: Hm. A kdy jste přijeli, který rok? 00:04:20-0  

R: 98. rok. 00:04:21-5  

T: 98. A získali jste trvalý pobyt? 00:04:25-8  

R: Jo, za pět nebo šest let. Jako to bylo s tou prací v Akademii věd, protože to je z důvodu tak, 

humanitární věci a důležitosti na to práci, co tu jsme měli. Takže jsme dostali to o mockrát 

dřív než normálně. 00:04:47-9  

T: Jo, normálně je to po deseti letech? 00:04:49-7  

R: To bylo po deseti letech. 00:04:52-9  

T: Jasně. A jak jste vy spokojen se vzdělávacím systémem v České republice? 00:04:59-7  

R: Já jsem neměl velký problém, jsem spokojený. 00:05:02-8  

T: A když to srovnáváte v Bulharsku a tady, vidíte nějaký rozdíly? 00:05:06-9  

R: To se nedá srovnat. A navíc to, co si pamatuju, je deset let starý vzpomínky a to se nedá 

srovnat. Já myslím, že to se nemůže srovnat takhle. 00:05:21-7  

T: Zdravotnictví tady? 00:05:24-5  

R: Je určitě o mockrát lepší, zajištění, jak říká Sněžena, jak říká manželka, to je tak mockrát 

zařízený tady. Nemáš velký problémy, jestli jsi pojištěný a tak. 00:05:46-0  
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T: Hm. A vy jste měli někdo z rodiny nějaký třeba vážnější problém tady? 00:05:51-5  

R: Ano, ano. Ta naše dcera byla tak, do jedný nemocnice, bylo všechno v pohodě, 

vyšetřování, všechno bylo v pohodě. Jsme spokojení. 00:06:01-5  

T: Jo, nic jste nedopláceli. 00:06:01-5  

R: Ne, ne. Jsme spokojení s touhletou. Měla tak nějakou mononukleózu nebo něco 

podobnýho, byla dva týdny v Motole a všechno bylo v pohodě. Jsme moc spokojený s 

toudletou. 00:06:17-4  

T: Hm. A co náboženství? Jste věřící rodina nebo? 00:06:21-6  

R: Jo. To jsme ortodoxální po starším pravoslavní stejně jak 70 procent Bulharů. Jsme na 

tohleto, máme tady kostely a tak, všechno spokojený. Nemáme problémy. 00:06:38-5  

T: Hm. A co vy a integrace? Manželka říkala, že máte přátele jak Bulhary tak Čechy. 

00:06:48-6  

R: To máme tak stejný, to říkám, tak jsme půl na půl, 50 procent máme vztahy s českými 

rodinami, jsme s těmi vztahy moc spokojený. Nemáme žádný problémy. Oni se strašně moc 

zajímají o tu naší kulturu, zvyky, jídla a tak dále. Takže nemáme žádný problémy. A 50 

procent těchto jsou bulharský kamarády, co tu máme tady. 00:07:21-1  

T: Hm. A ty český kamarády, to jsou kolegové z práce nebo? 00:07:25-7  

R: Ne. Ne. Tak známý. Známý. Nejsou. Máme i kolegové a máme i tak normálně známý, co 

jsme se tady seznámili. Nejsou tolik pracovní vztahy. 00:07:40-7  

T: Jasně. Srovnání život tady a život v Bulharsku, jestli můžete udělat? 00:07:46-6  

R: Můžu. Můžu. Tenhle velký rozdíl je ten životní klid, co to je tady. V Bulharsku ztratíš 

mockrát nervy na všechno. Jestli chceš něco udělat než tady. 00:08:05-5  

T: Hm. Tady je teda větší klid? 00:08:05-6  

R: Ano. Pro mě je to tak. 00:08:07-0  

T: A chcete zůstat tady do budoucna? 00:08:12-9  

R: Nevím. Nevím. Jo. Jo, máme dobrou práci a myslím, že tady dcera má ještě 5 let 

minimálně do školy, takže zůstaneme tady. 00:08:25-6  

T: Hm. A v důchodovým věku nechcete se vrátit do Bulharska, že tam jsou ty přátelé třeba? 

00:08:30-4  

R: No, ještě jsme mladý. Nad tím ještě nepřemýšlíme. To uvidíme. Než dostaneme ten 

důchod a potom uvidíme. 00:08:38-6  

T: A ptala jsem se, jestli vám něco vadí tady, nějaký problém. 00:08:46-3  

R: Stejně jak řekla manželka. Vadí mi tak nějaký byrokratický věci v ten českých služeb. Jo? 

00:09:02-0  
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T: A máte nějakou konkrétní zkušenost? 00:09:06-1  

R: Teda velký problémy jsme měly a to bylo strašná otrava, jsou ty vztahy s cizineckou 

policií. 00:09:15-8  

T: A něco konkrétního tam. 00:09:17-9  

R: Ale konkrétně, jestli někdo chce, uvidí to, každý den může se zastavit tam. To uvidí sám. 

00:09:24-8  

T: Hm. A teď už je klid, už nemusíte nikam. 00:09:29-1  

R: Z toho trvalý pobyt, to nemusíme každoročně budeme. Z toho jsou nějaký problémy, ale to 

jsou maličkost. 00:09:37-1  

T: Takže celkově. 00:09:39-7  

R: Celkově v pořádku. 00:09:42-2  

T: Tak to je asi všechno. Ještě jedno moc děkuju. 00:09:44-5  

R: Za málo. 00:09:46-5  
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Identifikace: 14_D1B 

Rozhovor dne: 27. 11. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Takže tebe taky poprosím, aby jsi mi stručně povyprávěla o tom, jaký to bylo v Bulharsku, 

co se ti tam líbilo, co se ti nelíbilo. Proč jsi se přestěhovala do České republiky a jak jsi se 

tady na začátku cítila? 00:00:20-9  

R: Já si nemůžu stěžovat. V Bulharsku se mi vždycky líbilo a líbí se mi i teď. Když jsem v 

létě byla na prázdninách v Bulharsku, tak to bylo skvělý a předtím, když jsme tam žili, tak 

taky. Škola je na mnohem vyšší úrovni než škola, kterou navštěvuju tady. Jinak mi chybí jak 

příbuzný, tak kamarádi. Všechno mi chybí. Tady jsem přijela kvůli rodičům. Asi chtěli, 

abychom byli jako rodina dohromady, tak jsem byla přinucená se odstěhovat sem do Čech. 

00:01:12-7  

T: A jak jsi se cítila na začátku? Byl to stres pro tebe? 00:01:17-7  

R: Ano. Na začátku určitě ano. Noví lidé, nové prostředí, noví učitelé, všechno to bylo nové. 

Ale teď můžu říct, že jsem si nějak tak zvykla. Jediný, co mi chybí, jsou přátelé a příbuzní. 

Jinak nevidím nějaký rozdíl. Jinak se mi to zdá stejný tady a stejný tam. 00:01:48-1  

T: A nechtěla jsi, aby tě rodiče zapsali tady v Teplicích do české školy? 00:01:54-6  

R: Ne. 00:01:57-2  

T: Aby jsi se naučila jazyk? 00:02:01-8  

R: Ne. 00:02:03-8  

T: Aby jsi si našla nový kamarády? 00:02:08-4  

R: Ne. Nemyslím si, že v české škole by to bylo lehčí. Naopak. Možná by to pro mne bylo 

mnohem těžší, protože když jsem mluvila se spolužáky z bulharské školy, který jsou už tady 

5, 7, 10 let, žijí v České republice, ale stále chodí do bulharské školy. Tak říkají, že oni by si 

netroufli jít do české školy, protože si myslí, že by nezvládli jazyk. Natož já, když jsem tady, 

jak se říká, pár měsíců. Myslím, že jediný, čeho se nejvíc bojím, je právě jazyk. To, že ho 

neovládám. 00:03:01-5  

T: No vidíš, tak právě to, že bys šla do české školy, by mohla být dobrá motivace a způsob asi 

jediný možný, jakým se český jazyk naučíš. Myslíš si, že v bulharské škole se naučíš jazyk? 

00:03:24-5  

R: Ne. Jestli jde o to, zda mi ten učitel, který nám to vykládá, naučí, tak to rozhodně se 

nenaučím. Ale kdybych sama chtěla se jazyk naučit pomocí svých přátel, tak si myslím, že 

bych to zvládala, ale pomocí učitelů určitě ne. 00:03:51-2  
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T: A máš přátele Čechy nebo ne? 00:03:59-1  

R: Ne, nemám. 00:04:01-7  

T: Takže nemůžeš s nikým komunikovat přímo v češtině? 00:04:11-3  

R: No, jak se to vezme. Nejsou to přátelé, jsou to známý, takže komunikovat s nimi můžu. 

00:04:28-8  

T: A jakým způsobem hodnotíš svojí znalost jazyka? 00:04:34-8  

R: No, není to moc dobrý. Umím vést základní rozhovory typu - jak se máš, odkud jsi, co 

děláš. Umím se domluvit v městské dopravě, umím si nakoupit. Ale když to tak vezmu, tak to 

je to asi tak všechno, co dokážu vyjádřit. 00:04:58-8  

T: A máš nějakou motivaci, chceš se naučit ten jazyk? A jestli ano, jakým způsobem to chceš 

dosáhnout? 00:05:10-2  

R: No, myslím, že se to můžu naučit sama a nebo prostřednictvím komunikace s Čechama. 

00:05:20-5  

T: A kde najdeš ty Čechy, s kterýma chceš komunikovat? 00:05:24-3  

R: No, nevím, třeba přes internet nebo skrze mé jiné přátele. 00:05:35-3  

T: Chceš se pak vrátit do Bulharska nebo chceš zůstat tady? 00:05:45-0  

R: Chci se určitě vrátit do Bulharska. Já tady nechci zůstávat. 00:05:48-6  

T: Tak možná i todle je důvod, proč se nechceš naučit jazyk, když nejsi motivovaná tím, že 

chceš tady zůstat. Takže jaký máš plány, chceš se vrátit do Bulharska, až dokončíš střední 

nebo jak to vidíš? 00:06:06-8  

R: No, já jsem přemýšlela, že nejradši bych se vrátila teď, až dokončím tady ten školní rok. 

Ale nevím, záleží to na rodičích, jak se s nimi domluvím. Nevím, nevím. Jestli to nebudou 

chtít, tak asi zůstanu tady, ale nechce se mi jít do české školy po osmé třídě. Teď chodím do 

osmý, takže jít do devátý třídy do české školy, tak mi to příde trochu nesmysl, tak nevím, co 

budu dělat. A tady jedinej obor, který můžu udělat v bulharské škole je cestovní ruch. A 

nevím, jestli se mi chce studovat cestovní ruch. Nevím, jak se pak uplatním. Tak fakt nevím, 

co mám dělat. 00:06:57-5  

T: A pak po střední, až se vrátíš do Bulharska, chtěla by jsi začít pracovat nebo chceš 

pokračovat ve studiu nebo jsi nad tím ještě nepřemýšlela? 00:07:12-1  

R: Jo, samozřejmě, že jsem přemýšlela. Myslím si, že je lepší jít dál studovat než jít do práce. 

00:07:19-1  

T: A chceš tedy studovat v Bulharsku? 00:07:25-6  

R: Jo, jo, určitě. I když jestli se věci nezlepší, jestli se situace nezlepší, tak možná odcestuji 

zase někam. Ale až potom, co dodělám studium. Chci mít dodělanou školu, až pak možná 
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emigruju někam jinam. Neříkám, že by to měla být Česká republika. Možná někde úplně 

jinde. Ale já si myslím, že v Bulharsku situace se zlepší. Já jsem pozitivně myslící člověk a 

myslím si, že všechno půjde jenom k lepšímu. 00:08:19-5  

T: A tady v Teplicích máš nějaký kamarády Čechy nebo známý? 00:08:27-4  

R: Ne, ne, není čas. Znám jenom některý přátele mých rodičů, ale nějaký moje vrstevníky, to 

ne. Teenageři žádný. 00:08:43-2  

T: Tak to je asi všechno. Ještě jednou moc děkuju.  
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Identifikace: 14_D2B 

Rozhovor dne: 27. 11. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

T: Ahoj, tak i tebe poprosím, abys mi řekla, jak jsi se cítila v Bulharsku a jak se cítíš teď? 

00:00:09-2  

R: No, předtím v Bulharsku se mi to líbilo víc. Mluvili jsme svým jazykem, měla jsem tam 

svoje kamarády, svoje příbuzný, babičku a dědu. A teď tady nemluvíme svým jazykem a 

chybí mi kamarádi. A tam se mi to líbilo víc. 00:00:36-8  

T: Asi ti chybí máma s tátou celý týden, když jsi na internátě. 00:00:45-2  

R: Ano. 00:00:49-0  

T: A jinak se ti líbí v bulharské škole? 00:00:53-4  

R: Docela, docela jo. 00:00:56-3  

T: Našla jsi si už kamarády tam? 00:01:04-7  

R: Ano, našla. 00:01:08-1  

T: A už se učíš český jazyk? Do který třídy chodíš? 00:01:15-2  

R: Do třetí. 00:01:16-9  

T: A český jazyk začíná učit od druhý třídy, že jo? 00:01:22-7  

R: Jo, myslím, že jo. Já jsem se ho začala učit minulý rok, takže asi jo. 00:01:32-8  

T: A líbí se ti český jazyk? 00:01:37-2  

R: No, moc ne. 00:01:40-8  

T: A zdá se ti těžký? 00:01:43-9  

R: No, jsou tam některý těžký věci jako například tvrdý a měkký i, ale jinak se mi moc těžký 

nezdá. 00:01:56-2  

T: Můžeš se bez problémů dorozumívat v češtině nebo stále jsou nějaký problémy? 00:02:05-

4  

R: Ne, ne, nemůžu se bez problémů dorozumívat. 00:02:11-7  

T: A nechtěla bys, aby tě rodiče zapsali tady do Teplic do české školy? 00:02:19-7  

R: Ne, nechtěla. 00:02:21-4  

T: I když bys věděla, že pak budeš s rodiči každý den a neuvidíš je jenom dva dny v týdnu? 

00:02:32-8  

R: Ne, stejnak bych nechtěla. 00:02:36-0  

T: A bojíš se, že když neumíš jazyk, tak si nenajdeš kamarády? Nebo proč bys nechtěla do 

bulharské školy? 00:02:44-0  
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R: Bojím se, že když budou mluvit, tak jim nebudu rozumět. 00:02:51-6  

T: Chtěla by ses vrátit do Bulharska nebo chceš zůstat tady? 00:02:55-7  

R: Chci se vrátit do Bulharska. 00:03:02-7  

T: A proč? 00:03:04-4  

R: Protože tam je to lepší. 00:03:08-4  

T: A byla jsi v létě v Bulharsku? 00:03:12-7  

R: Ano, byla, ale pak jsme se museli vrátit zase tady. 00:03:19-2  

T: Tak to bylo asi všechno. Ještě jednou děkuju.  
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Identifikace: 14_ZB 

Rozhovor dne: 27. 11. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

(poznámka: R2 v textu = mluví manžel) 

 

T: Takže na začátku tě poprosím, aby jsi taky stručně pohovořila o svém životě v Bulharsku a 

převážně o posledních pěti letech před tím, než jste emigrovali. Proč jste zvolili zrovna 

Českou republiku a jaký to bylo tady na začátku? 00:00:33-5  

R: O posledních pěti letech v Bulharsku nemůžu říct nic dobrého. Ať se jedná o policii, o 

politiku, o sociální služby, prostě nic, nic dobrýho. Můžu jenom říct, že mě hrozně zklamali 

ve všem. Když jsem šla na sociálku požádat o přídavky na děti, tak mi řekli, že bez toho, 

abych dodala příjem manžela, tak mi přídavky na děti dát nemůžou. Ale odkud jsem já mohla 

vzít potvrzení o příjmu manžela, když on už rok byl v České republice a nemohl mi to dát. A 

když zjistili, že je v cizině, tak mi jenom řekli, že to asi budeme hodně bohatý, takže přídavky 

na děti ani nepotřebujeme. A todle nechápu. Moje děti jsou bulharskými občany a jejich stát 

se o ně nemůže postarat a nic pro to nedělá. Asi stát nepotřebuje ty moje děti, asi to nejsou 

jeho občani. A když mluvím o všech přídavků na elektřinu, na vodu, protože já jsem byla 

nezaměstnaná a můj manžel nebyl u mě, takže to bylo hodně těžký. Takže můžu říct, že to 

bylo neskutečně, neskutečně špatný. Jak ty zákony, tak chování těch úřednic. Všechno to bylo 

prostě, jestli můžu použít todle slovo, nechutný. 00:02:27-0  

T: Takže si nechtěla zůstat v Bulharsku? 00:02:33-5  

R: Ne, ani ne. Bylo to hrozně těžký, hlavně když tam manžel nebyl, tak to bylo neskutečně 

těžký. Všechno jsem musela zařizovat sama a bylo to příšerný. 00:02:51-2  

T: Takže ty jsi byla doma, byla jsi nezaměstnaná? 00:02:57-6  

R: Na začátku ano, pak jsem začala chodit do práce, ale mladší dcera onemocněla a bohužel 

jsem musela odejít, protože to bylo na delší dobu a neměl se kdo o ní starat. Takže to bylo 

těžký, musela jsem se starat o obě děti. Byly malé, jedna chodila do školky, druhá do školy. 

Takže bylo to těžký prostě. 00:03:29-6  

T: A jak jsi se rozhodla přijet za manželem do České republiky? 00:03:38-7  

R: Hrozně rychle. (smích) Nejdřív jsem přijela v létě sama, asi na 10 dnů, abych se podívala, 

jaký je tady prostředí. Navíc už hrozně dlouho jsem nebyla mimo Bulharsko, takže jsem se 

chtěla i podívat, chtěla jsem vědět, jestli je to tady dobrý. Kdyby to bylo, abychom se 

přestěhovali, abychom byli spolu celá rodina. Protože podle mýho názoru rodina by měla být 
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spolu. Řekla bych, že 2 roky je hrozně dlouhé období, jak pro děti, tak i pro mě, tak i pro 

manžela. Hrozně dlouhý období. 00:04:26-1  

T: Takže hlavní příčinou, abyste se odstěhovali, bylo to, že jste chtěli, aby rodina byla 

pohromadě? 00:04:40-7  

R: Ano. Přesně tak. 00:04:50-0  

T: Když jsi přijela, tak jsi měla zajištěnou práci? Manžel ti už něco našel nebo jsi musela 

shánět? 00:05:01-1  

R: Ne, ne. Manžel to zařídil, ale začala jsem pracovat tři měsíce po tom, co jsme přijeli. A 

bylo to v lednu 2007. 00:05:18-3  

T: Takže když jsi začala pracovat, tak už jsme byli v Evropské unii. 00:05:24-7  

R: Ano, ano. Už jsme byli. 00:05:28-0  

T: A co, jaký to bylo na začátku? 00:05:33-2  

R: Největší problém bylo to, že když jsem šla do práce, tak jsem neuměla ani slovo česky. 

Ani slovo. A to bylo příšerný. Ale za to, jak vedoucí, tak kolegyně, nebyli nějak proti 

cizincům. Naopak byli hrozně milí. 00:05:59-8  

T: A jak jste se dorozumívali, když jsi neuměla žádný, ani slovo? 00:06:09-1  

R: Na začátku rukama. Rukama jsme se dorozumívali. A pak postupně, pomohlo mi to, že 

jsem se hodně skamarádila s jednou kolegyní a pak od ní jsem se naučila docela dost slovíček. 

00:06:34-7  

T: A kolegyně byla Češka? 00:06:39-2  

R: Ano, ano, samozřejmě. Takže jsem se začala učit postupně slovo od slova a řekla bych, že 

teď po 11 měsících tady, tak ten jazyk nemůžu říct, že ho ovládám na tisíc procent, ale 

dorozumím se. Když jdu do obchodu, tak řeknu, co bych chtěla a rozumí mi. Teda rozumí, 

když chtějí rozumět, tak rozumí. Když nechtějí, tak samozřejmě nerozumí. Samozřejmě, když 

řeknou, že nerozumí, tak na to ukážu a taky mi to dají, ale už je to samozřejmě lepší s tím 

jazykem. 00:07:34-9  

T: Takže nejvíc co se jazyka týče ti pomohly kolegyně v práci? 00:07:43-1  

R: Ano, ano, přesně tak. 00:07:46-1  

T: Tvůj manžel říkal, že v Bulharsku jsi pracovala jako švadlena? Co tady? 00:07:56-4  

R: Tady taky. 00:08:02-4  

T: Taky mi říkal, že jsi vyměnila práci. Proč? 00:08:09-2  

R: No, kvůli tomu, že já mám problémy s rukou a tam se šily převážně matrace, který byly 

hrozně těžký a fyzicky jsem to už nezvládala. A navíc jsem byla asi dva měsíce na 
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nemocenský kvůli tomu. Samozřejmě vedoucí neměl moc velkou radost z toho, že jsem na 

nemocenský tak dlouho. Ale to je pochopitelný. 00:08:43-0  

T: A platili ti nemocenskou nebo jsi s tím měla problémy? 00:08:53-1  

R: Ne, ne, s tím žádný problémy nebyly. Samozřejmě mi všechno platili. Ale od té doby mě 

prostě ruka bolí. Předtím jsem s tím nikdy problémy neměla. Ale od té doby je to hrozný. A 

po té nemocenské jsem se vrátila a zase jsem začala tahat ty těžký matrace a už jsem to 

fyzicky přestala zvládat. Takže jsem vedoucí říkala, že pokud mi nemůžou zajistit lehčí 

fyzickou práci, takže budu muset odejít. A tak se i stalo. Řekli, že mi lehčí práci zajistit 

nemůžou a tak jsem musela odejít. 00:09:53-4  

T: A neměla jsi dvouměsíční výpovědní lhůtu? 00:09:59-5  

R: Ne, ne, ne. Kolegyně mi pomohly napsat výpověď, podala jsem jí 28. a řekla jsem, že budu 

do konce měsíce pracovat. A tak se i stalo. Prvního jsem už do týhle práce nešla. Poslední 

dobou hrozně moc lidí odešlo. Asi 10 lidí za poslední měsíc dalo výpověď. Takže prvního 

listopadu jsem začala pracovat u jiný firmy, taky švadlenský. Tam to bylo tak, že teď mám 

jednoměsíční smlouvu kvůli tomu, že je to zkušební období. Na začátku jsem měla tři dny 

taky zkušební, aby viděli, jak pracuji. 00:10:59-1  

T: A ty tři dny jsi pracovala zadarmo? To ti nebudou proplácet? 00:11:07-1  

R: To nevím, nevím, ještě ani nevím, jaký plat budu dostávat. Takže vůbec žádný informace 

nemám, kolik mi budou platit, kolik jsem doteď vydělala, prostě vůbec nic. A vlastně po těch 

třech dnech na začátku, co mě chtěli vyzkoušet, si mě zavolali, dali mi smlouvu, kterou jsem 

musela podepsat. A ta smlouva je právě na ten jeden měsíc. 00:11:40-3  

T: A ve smlouvě nebyl základní plat? 00:11:47-9  

R: Ne. Nic takovýho tam nebylo. Jediný, co mi řekli je, že rychlá švadlena bude dostávat 10 

tisíc a žádný bonusy, nic. Ale co to je rychlá švadlena, to už nikdo neurčil. Navíc je to šíleně 

psychický nápor, protože kolegyně jsou, cítí až, já neumím si to představit, ale, vysvětlit, ale 

je to až nějaká nenávist ke mě. Netuším proč. Ještě od začátku a možná byl i problém v tom, 

že já rozuměla, o čem se baví a oni to nevěděli. Takže všechny pomluvy jsem slyšela. A 

neumím si to prostě vysvětlit, ale je to hrozně, hrozně nepříjemný. 00:12:52-4  

T: Jsou všechny Češky? Jsou tam ještě nějaký cizinci? 00:12:58-2  

R: Ne, myslím, že jsou všechny Češky, že žádný jiný cizinky tam nejsou. 00:13:01-9  

T: A bavíš se vůbec s nimi? Nějakým způsobem spolu komunikujete? 00:13:07-6  

R: Vůbec. Vůbec. Já jsem naprosto izolovaná a nikdo se se mnou nebaví. Já jsem to zkoušela 

dvakrát nebo třikrát začít se s nima bavit, ale z jejich strany není žádný zájem prostě. Nechtějí 

se se mnou bavit. A nejhorší je, že stejným způsobem se nechovají jenom ty kolegyně, ale 
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stejně negativně se ke mě chovají vedoucí. Oni mě neznají, neví o mně nic, ví jenom, že jsem 

cizinka. Na začátku si dokonce mysleli, že jsem Ukrajinka. 00:13:52-4  

T: Asi kvůli tomu, že mají zkušenosti spíš s ukrajinskými pracovníky než s Bulhary. 

00:14:03-6  

R: Asi ano, asi ano. Ale žádný zájem z jejich strany není. Jsou to hrozně negativní reakce na 

mě od začátku. 00:14:20-2  

T: A ty jsi vlastně odešla z původní práce 28., nebo jsi dala výpověď 28. října a 1. listopadu 

jsi nastoupila do této práce? 00:14:32-5  

R: Ano, ano. Přesně tak. 00:14:37-6  

T: A jak jsi to zvládla najít si takhle rychle práci? Jakým způsobem jsi jí vlastně našla tuto 

novou práci? 00:14:49-6  

R: Já, když jsem přijela a když jsme s manželem sháněli pro mě práci, tak jsme navštívili i 

tady tu švadlenskou firmu a nechali jsme tam číslo telefonní, aby se ozvali. Oni nic neslibují, 

ale řekli, že se možná ozvou a taky se to stalo. Ještě v lednu se ozvali, že by potřebovali 

švadlenu, ať se zastavím. A já jsem tam přišla, žádnou zkoušku, nic po mě nechtěli. Ale já 

jsem říkala, že už jsem nastoupila do práce, do tý bývalý a že mi to tam vyhovuje, že 

nesháním teď práci. Takže když jsem se stoprocentně rozhodla, že z bývalé práce odejdu, 

protože to bylo fyzicky velmi náročné, tak manžel zavolal tady do této firmy a zeptal se, jestli 

není volné pracovní místo. Řekl, že shání zase švadleny, protože tam je to hrozná rotace. 

Neustále přicházejí nový lidi a odcházejí. Takže podle mě tady bude nějaký problém. Problém 

buď finanční, že neplatí nebo nevím. Neumím si to vysvětlit, ale u mě, jak jsem říkala, 

problém, jak se ke mně chovají. Kdykoliv něco udělám, tak přídou ty vedoucí, ty mistryně a 

řeknou, že je to ušitý špatně. I když já mám dlouholetou praxi, v Bulharsku jsem pracovala 

pro firmu, která vyvážela všechny věci a pracovali jsme podle evropského standardu. Takže 

mám pocit, že si hledají jenom důvod proč mě, já nevím, jestli vyhodit nebo jakým způsobem 

mě nějak zdeptat psychicky. 00:17:13-4  

T: Nebo si hledají důvod, proč ti snížejí plat. 00:17:19-0  

R: Nebo chtějí, aby ten zaměstnanec odešel sám, bez toho, aby mu oni dávali výpověď. Aby 

to prostě psychicky nevydržel a výpověď podal sám. 00:17:34-1  

T: Ale proč by to dělali, když potřebujou pracovní sílu? 00:17:39-5  

R: Nevím. To si opravdu neumím vysvětlit. 00:17:43-6  

T: Přišel manžel teď a dává komentář k danému tématu, takže teď mluví manžel. 00:17:53-2  
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R2: V Teplicích je vysoká nezaměstnanost, takže zaměstnavatelé toto využívají. Oni vědí, že 

když někdo odejde, tak z úřadu práce jim pošlou dva na danou pozici. Takže oni 

zaměstnavatelé problém se zaměstnanci nemají. 00:18:26-2  

T: A jaký teda máš plány do budoucna nebo spíš do blízký budoucnosti? 00:18:36-7  

R: Chci jít v pondělí do práce a říct jim, že chci, aby mi zaplatili to, co jsem zatím vydělala a 

že končím. Já to prostě psychicky neunesu, já to psychicky nezvládám. 00:18:59-7  

T: A co budeš dělat, až dáš výpověď tady? Máš už něco v plánu? 00:19:06-3  

R: No, zase pomocí bývalé kolegyně půjdu na úřad práce a doufám, že tam mi něco seženou. 

Ale chtěla bych práci blízko Prahy, jakoukoliv, jako švadlena, jako cukrářka, jen aby to bylo 

blízko Prahy. 00:19:36-3  

T: Kvůli tomu, že chcete být blízko dětem? 00:19:41-7  

R: Ano, samozřejmě. Protože i děti mají hrozný problémy ve škole, i když je to bulharská 

škola. Tak já si to neumím vysvětlit, ale jsou tam hrozný problémy. 00:19:57-9  

T: Takže nejste spokojená s touto školou? 00:20:03-6  

R: Ne, nejsem. Nejsem vůbec. Já osobně nejsem. 00:20:10-6  

T: Už jsme se vlastně o tom bavili, že vám hrozně chybí děti. 00:20:19-6  

R: Ano. Hrozně nám chybí děti a myslíme si, že jim taky hrozně chybíme. Oni jsou celý týden 

bez nás a je to hrozně složitý s tou dopravou, se vším. 00:20:37-3  

T: Takže je během týdne nenavštěvujete? Nemáte možnost zajet do Prahy a vidět je? 

00:20:46-4  

R: Ne. Bohužel, bohužel, možnost nemáme. Je to těžký, ale. Takže to nejde. 00:21:02-1  

T: A vy jste jela v létě do Bulharska? 00:21:08-1  

R: Ne, ne, ne. Jenom děti jely. My s manželem jsme je jenom pak přivezli. Jeli jsme je 

vyzvednout z Bulharska. 00:21:22-9  

T: A chybí vám příbuzní, rodiče, přátelé? 00:21:29-5  

R: Hrozně, hrozně moc mi chybí. Ale tady se mi líbí, že existujou zákony a lidi dané zákony 

dodržují. Nejde se nějakým způsobem vyvlíknout z těch zákonů. Občan ty zákony musí 

dodržovat. Například s kouřením. V Bulharsku každý kouří a zahazuje vajgly po ulici a nic se 

neděje, nikdo si toho nevšímá, nikomu to nevadí. Ale tady ty lidi vás nutí, aby vám to bylo 

blbý todle udělat, abyste se cítili trapně, že zahodíte vajgla na ulici. A proto to neděláte. 

00:22:33-2  

T: A jaký byl největší problém, s kterým jste se setkali? O práci jsme už mluvili, že teď je to 

psychický nátlak, ale jestli si vzpomenete ještě na něco? 00:22:47-1  
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R: No, možná, jak říkal manžel, že největším problémem pro nás je to, že nemáme informace. 

Kdybychom se mohli sejít s člověkem, který tady bydlí delší dobu a vyzná se v zákonech a 

kdyby nám mohl říct podrobnosti, na co máme právo, co musíme udělat, co s pojištěním 

zdravotním, co se dětí týče. Hrozně by nám to pomohlo. A to, že jsme v Evropský unii, to, já 

nevím, ale já si myslím, že todle tady nějak moc neberou. Nevidím z toho ani nijak moc 

výhody, jak jsem říkala s tím zdravotním pojištěním pro děti. Oni mají evropské kartičky, ale 

s těmito kartičkami můžou jít jenom na pohotovost, když už budou mít nějaký šílený horečky. 

A stejnak si to zaplatí. Dcera naposledy dokonce dostala nějaký formulář, že když pojedeme 

do Bulharska, tak máme někam jít, na tu, do Bulharska do pojišťovny a tam by nám měli 

vrátit nějakých 10, 15 leva. Ale jak znám situaci v Bulharsku, pochybuju, že nám ty peníze 

někdo vrátí. Nevím. A další věc, zajímalo by mě, jestli mají děti nárok na nějaký přídavky pro 

děti. To by mě zajímalo. A další problém, jak jsem říkala, v práci. Kdybych si mohla najít 

práci blízko Prahy, tak by to bylo skvělý. I když tady v Teplicích je to dobrý. Je to klidný 

město, je to hezký město. Všechno je v pořádku, ale nevím, chtěla bych být blízko dětem. A 

další věc, kterou jsem si všimla, já jsem si stěžovala majitelce, že lidi, kteří chodí na 

diskotéku, která je tady asi 10 metrů od nás, tak v noci dělají hrozný randál, někdy stačí, když 

ti někdo zaklepe na okno a člověk je z toho, z toho má stres. Hlavně, když jsem sama, manžel 

má třeba noční, děti jsou v Praze na internátě a já jsem sama, tak je to dost nepříjemný. Takže 

jsem si stěžovala a poslední dobou si všímám, že vždycky v pátek, v sobotu tady tudy jezdí 

policie. Takže jsem už klidnější. Je to příjemnější. 00:26:02-0  

T: A když jsi přijela, tak už manžel měl tady ten byt nebo jste bydleli vy dva někde jinde 

předem? 00:26:11-3  

R: Ne, ne, ne. Už jsme bydleli tady v tom bytě. Už tady ten byt byl, nemohli jsme bydlet 

nahoře u jeho kolegů. (smích) To by prostě nešlo. 00:26:31-5  

T: Ještě bych se chtěla zeptat, jestli jste věřící? 00:26:37-4  

R: Věřící v čem? Já věřím ve všem. 00:26:45-0  

T: A chodíte tady do kostela? Je v Teplicích vůbec pravoslavný kostel? 00:26:57-3  

R: Pravoslavný kostel v Teplicích je. Je moc hezký. Byli jsme tam několikrát, ale není stejný 

jako v Bulharsku. Je tady trošku jiné. 00:27:21-8  

T: Teď do rozhovoru vchází manžel a říká: 00:27:32-4  

R2: Tady pravoslavný kostel je trošku jiný kvůli tomu, že cizinci, který jsou pravoslavný, jsou 

většinou Ukrajinci. A přeci jenom i v pravoslavných církvích jsou nějaký rozdíly, takže kvůli 

tomu. 00:27:49-4  
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R: Jinak je moc hezký ten kostel. Byli jsme tam několikrát, ale je otevřený pouze v neděli. 

Pouze v neděli je otevřený. 00:28:08-1  

T: A s kým se scházíš neušatěji ty? 00:28:12-4  

R: Já se scházím nejčastěji s kolegyně z bývalé práce, z té práce, kde jsem pracovala 11 

měsíců. Oni jsou skvělý, hrozně mi chybí, jsou to fakt skvělý ženský. 00:28:28-4  

T: Kde se scházíte? Chodíte jedna k druhý na návštěvu nebo spíš někde venku na kafe? 

00:28:44-5  

R: No, je to trošku jiný než v Bulharsku, protože v Bulharsku mluvíš s někým po telefonu a 

on řekne - tak já přídu k vám na kafe. Já mu řeknu - jo, jasně přijď. Jsme prostě na to zvyklý. 

Tady je to trošku jiný, aby jsi šel k němu na kafe nebo aby on přišel k tobě, tak se předem 

musíte domluvit přesně na čas. A v tom vidím trošku rozdíl, ale jinak většinou s těma 

kolegyněma, s těma kamarádkama chodíme venku na kafe. Jenom s jednou, s tou jsem si 

trošku bližší a ta chodí docela často. 00:29:33-1  

T: A všechny jsou Češky nebo jsou tam nějaký cizinky? 00:29:38-9  

R: Ne, ne, všechny jsou Češky. Je tam jenom jedna Ukrajinka, ale s ní se bohužel moc často 

nescházím, kvůli tomu, že ona bydlí hrozně daleko a nějak to prostě, nějak nám to nevychází. 

00:29:53-2  

T: A to ti pomáhá, aby jsi zlepšovala svoje jazykové dovednosti? 00:30:00-3  

R: Ano, ano, určitě, určitě hrozně moc. 00:30:05-6  

T: A jsi spokojená se svojí znalostí českého jazyka? 00:30:12-7  

R: Ne, ne, moc ne. Ještě se musím hodně, hodně, hodně učit. (směje se) 00:30:21-7  

T: A chtěla by ses vrátit do Bulharska? Chybí ti něco? 00:30:28-9  

R: Chybí mi přátelé, příbuzní a moji rodiče. Kvůli tomu se chci vrátit, chci je vídat. Ale 

zklamal mě celý systém a kvůli tomu se nechci vrátit natrvalo. Jsem znechucena ze všeho a 

vadí mi, jakým způsobem to tam funguje. Kvůli tomu se vrátit nechci. Myslím si, že by se to 

mělo změnit, aby se lidi, který odcestovali do zahraničí, mohli vrátit zpátky do Bulharska. 

Aby v Bulharsku měli normální život, protože si myslím, že teď tam je život nenormální. Já 

jsem přišla na to, že je to nenormální stát s nenormálními politiky. 00:31:29-3  

T: A máš nějaký srovnání, jestli se to teď nějakým způsobem zlepšilo, když už jsme v 

Evropské unii? 00:31:36-0  

R: No, srovnání, jak se to vezme. Já mluvím dost často se svou mámou a oni, jakoby rodina, 

patří do střední třídy. A říká, že 20 leva denně jim nestačí ani na jídlo. 20 leva v přepočtu jsou 

to 300 korun. Že jim to nestačí pro 3 lidi každý den na jídlo. Proto se ptám, jestli je to 

normální, jestli je to normální stát. A odpovídám si, že není. Takže můžu se tam vrátit kvůli 
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svým rodičům, protože mi schází, ale abych se vrátila natrvalo, abych tam bydlela, tak to ne. 

A teď v září, když jsme jeli vyzvednout děti z Bulharska, tak věc, která mě zaujala, co se 

stalo. Takže co se stalo? Šli jsme si sednout do jednoho podniku s manželem. A tady jsme 

zvyklí na nějaký jednání. Je to všechno kulturní. A tam přídeš, sedneš si, pět minut jsme 

čekali na servírku, aby vůbec přišla. A potom, když jsme chtěli zaplatit, tak jsme půl hodiny 

čekali na to, aby nám přinesla účet. A potom, co už to manžel nevydržel a šel na bar to 

zaplatit, zaplatil to a chtěl, aby mu dali účet. A oni, že ne, že nedávají. A manžel, že bez účtu 

prostě neodejde. Tak ten šéf tam s takovým opovrhujícím tónem jenom řekl - tak mu ho dej. 

Hodil to po nás a tak jsme šli. Prostě neskutečný, neskutečný jednání. Jsme z toho 

znechucený. Zatímco tady, tady se mi to nikdy nestalo. Neumím si to představit. Možná je to 

kvůli tomu, že tady, kam chodíme do podniků, už nás znají a proto mají jiný chování. Ale 

nějak si to nemůžu vysvětlit. 00:34:06-2  

T: Takže ty jsi se tady nesetkala s nějakou diskriminací, s nějakým odlišným chováním? 

00:34:16-1  

R: Když nepočítáme tu současnou práci, tak ne. Tam jsem říkala, že je to hrozný, ale jinak s 

žádnou diskriminací jsem se nesetkala. 00:34:29-7  

T: Takže bys řekla, že jde o člověka, že nemůžeš nějakým způsobem generalizovat celej 

národ. 00:34:41-4  

R: No, jasně, jde o člověka a nejde to nějakým způsobem zobecňovat. Záleží na tom, jak tě 

kdo přijme. Ale jinak můžu říct, že jsem tady klidná. Je tady klid a to mi vyhovuje. A to je asi 

tak všechno. 00:35:05-7  

T: Tak já ti ještě jednou moc děkuju.  

 

KONEC 
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Identifikace 14_MB 

Rozhovor dne 20. 11. 2007 

Tazatelka :Daria Nikolova 

 

T: Můžete mi na začátku stručně pohovořit o celém svém životě s podrobnějším důrazem na 

posledních 5 let před emigrací a dále na pobyt v ČR? 00:00:09-4  

R: Posledních 5 let v Bulharsku se žilo hrozně těžce. Za prvé platy byly příliš nízké, za druhé 

každý, tím myslím zaměstnavatel, se snažil zaměstnat nekvalifikované pracovníky kvůli 

tomu, že jsou levnější a věděli, že za jednoho kvalifikovanýho zaplatí dva nekvalifikovaný, 

takže se jim to vyplatí. Takže když člověk, jako kvalifikovaný pracovník, jde a chce se 

nějakým způsobem domluvit se zaměstnavatelem, tak on mu řekne, že se mu to prostě 

nevyplatí. Takže všechno todleto vede, že jsou hrozně nízký platy. Nevím kdo a proč to 

nějakým způsobem podporuje právě todleto. 00:01:16-5  

T: Odkud jste, odkud pocházíte v Bulharsku? 00:01:22-7  

R: Chaskovo. 00:01:28-7  

T: Jak jste se rozhodli a proč jste vybrali právě Českou republiku? 00:01:36-1  

R: No, přemýšlel jsem a dokonce jsem posílal i inzeráty, například do Španělska, do Irska, ale 

vždycky mi přišla odpověď, že sice práce je pro tu kvalifikaci, kterou mám, že bych jim 

vyhovoval, ale bohužel je problém s tím, že Bulharsku není v Evropské unii. Takže bohužel 

mi nemůžou nabídnout práci.Samozřejmě teď mluvím, co bylo před dva a půl lety, když ještě 

Bulharsku nebylo v Evropský unii. Co se týče České republiky, to bylo jiné, protože mi přišel 

zpátky dopis, že mě schválili, že bych vyhovoval a poslali mi telefonní číslo přímo 

zaměstnavatele, nebo přesněji byl to prostředník, Bulhar, který má dohodu s Českou firmou. 

Řekl mi, že je všechno zařízený, že práce je zajištěná a že i ubytování mi zajistí, takže není 

žádný problém. Takže asi kvůli tomu jsem zvolil právě Českou republiku. Tady to bylo 

všechno zajištěný. 00:03:00-9  

T: A kdo vám pomáhal s administrativou. Kdo vám zařizoval pobyt? 00:03:09-6  

R: Všechno zařizoval zaměstnavatel. Když jsem přišel, tak už všechno bylo zajištěný, takže s 

tím jsem neměl absolutně žádný problém. 00:03:24-0  

T: A když jste přišel, musel jste aspoň na cizineckou policii i s ním něco zařídit? 00:03:31-6  

R: Ne. Když jsem přišel, tak už všechno bylo zařízený, všechno zařídil zaměstnavatel. 

00:03:39-2  

T: Takže v tom případě žádný problém nebyl? 00:03:41-9  
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R: Ne, absolutně žádný problém, všechno to bylo v pořádku. Všechno zařídil a já jsem musel 

jenom jednou jet do Bratislavy kvůli vízu. Oni mi totiž zavolali, že vízum mi vydají tady, že 

nutně potřebujou zaměstnance na tuto danou pozici a takže a že jestli můžu, ať přijedu co 

nejdřív, že všechno se zařídí tady. Takže tři dny potom, co jsem přijel do Čech, tak mi ten 

zprostředkovatel přinesl doklady, s kterými jsem musel vlastně jet do Bratislavy pro to vízum. 

00:04:35-7  

T: A proč zrovna do Bratislavy? 00:04:39-7  

R: Nevím. Vím jenom, že se musejí podat ty doklady mimo hranice České republiky, tak jsem 

jel do Bratislavy. Vím, že když je to první vízum, tak doklady se musejí podat za hranicí 

České republiky, takže jsem jel do Bratislavy a podal jsem je tam. Dokonce všechny ty 

doklady, který jsem tam musel odnést, už byly vyplněný, všechno bylo hotový. Já jsem tam 

jel, podal jsem je a za 40 dnů mi zavolali a já jsem jel, dali mi vízum do pasu a všechno bylo. 

Za rok jsme museli zase na cizineckou policii, aby mi prodloužili to vízum, ale zase všechno 

jsem měl vyplněný od zaměstnavatele, od zprostředkovatele. A jenom si pamatuju, že jsem 

musel asi 15 nebo 20 dnů před tím, než skončil rok, jít na cizineckou policii, aby mi 

prodloužili to vízum. Ale taky nebyl žádnej problém, všechno bylo předem vyplněný. Ale 

žádný problém nebyl, koukli se na doklady, na vyplněný papíry a jenom se ptali, jestli došlo k 

nějaký změně trvalého bydliště nebo zaměstnání. A když jsem řekl, že ne, tak mi dali prostě 

vízum. Žádný problém. 00:06:22-2  

T: A jakou roli ve vašem rozhodování odjet hrála rodina? Přemýšlel jste nad tím, že přijedou 

za vámi za nějakou dobu? Nebo jste si myslel, že vy se vrátíte po nějaký době, co byste v 

Česku pracoval? 00:06:43-0  

R: Ne, já jsem myslel, že přijedu jenom na rok, budu pracovat a pak se vrátím do Bulharska. 

Ale kdykoliv jsem jel do Bulharska, poprvé na Vánoce, pak v létě, tak jsem zjišťoval, že za tu 

dobu, co tam nejsem, se vůbec nic nezměnilo až na to, že všechno zdražili. 00:07:14-4  

T: A kdy jste se tedy rozhodli, že celá rodina přijede za vámi do Čech? 00:07:22-9  

R: No, chtěl jsem v létě. Chtěl jsem, aby všichni přijeli už v září, ale bohužel to nešlo kvůli 

tomu, že jsem neměl zajištěný ubytování. Zaměstnavatel totiž zajišťuje pouze pro mě, ale 

samozřejmě nemohli jsme tam bydlet my jako rodina. Takže jsem musel najít ubytování pro 

mojí rodinu, ale hrozný problémy. Hrozný problémy, když se Češi dozvědí, že cizinec hledá 

ubytování. Ptají se na tisíce věcí, kolik vás tam bude bydlet, jak jste, jaký jsou mezi vámi 

vztahy, pak si začnou vymýšlet, že třeba tadle rozloha neodpovídá na to, že nás tam bude 

bydlet čtyři. Vymýšlí si nejrůznější věci, jenom aby nedali ten svůj byt cizincům. Samozřejmě 
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nemůžu generalizovat, nemůžu říct, že všichni jsou takový, ale velký procento z nich. 

00:08:41-3  

T: Takže to bylo těžký najít ubytování pro vás a pro vaší rodinu? 00:08:46-0  

R: Ano. Velmi těžký. Nakonec jsem našel firmu, realitní kancelář, která nabízí byty, 

podnájem, je vlastně zprostředkovatel mezi nájemníky a majiteli a nakonec přes ně jsem našel 

byt, ve kterým teď bydlíme. Ale všechno podle zákona. Nejrůznější, musel jsem zaplatit 

nejdřív nějaký zálohy a pak platím nájem, všechno jak má být. 00:09:25-5  

T: A kde jste získal nejvíce informací o České republice? Ještě v Bulharsku, když jste byl 

nebo až když jste přijel do České republiky? 00:09:35-9  

R: Ne, všechno jsem se dozvěděl, až když jsem přijel tady. S postupem času jsem získával 

nové a nové informace. 00:09:48-4  

T: Vy jste vlastně říkal, že jste použil služby prostředníka, který vám zajistil práci. 00:10:02-9  

R: Ano, ano, využil jsem služby a stále využívám. 00:10:08-8  

T: A kde jste se naučil česky? 00:10:13-2  

R: Česky se učím na pracovním místě, mimo pracovní dobu. (smích) A taky mezi lidma ve 

městě. 00:10:25-6  

T: A chodil jste na nějaký kurzy českého jazyka? 00:10:31-8  

R: Ne, ne, ne, na žádný kurzy jsem nikdy nechodil. 00:10:34-8  

T: A jsou vůbec v Teplicích nějaké kurzy češtiny pro cizince? 00:10:44-6  

R: Nevím, nevím o žádným. Myslím, že jsou jenom pro Vietnamce. Tady je hrozně moc 

Vietnamců v Teplicích. Je tady hrozně moc Vietnamců a Arabů, takže pro ně možná jsou 

nějaký i jazykový kurzy, ale jinak nevím. Neslyšel jsem o žádných. 00:11:17-0  

T: Jsou v Teplicích nějaké neziskové organizace, které by cizincům podávaly informace nebo 

takový ty kurzy? 00:11:32-3  

R: Ne, nevím o žádný. Možná jsou, ale já aspoň o žádný nevím. Mimochodem seznámil jsem 

se s Bulharkou, která je tady asi 20 let. Narodila se tady, pak bydlela nějakou dobu v 

Bulharsku, pak se zase vrátila, teď jí je, nevím, řekl bych kolem 50 let. A jednou jsme se 

náhodně potkali a seznámili na cizinecké policii. Tak jsme si nějak začali bavit. A ona říkala, 

že je tady nějaký Bulhar advokát, že bydlí v Teplicích, ale ještě jsem ho nějakým způsobem 

nekontaktoval. Protože ona, když jsme spolu mluvili, tak nenašla jeho telefonní číslo. A pak 

jsem jí už neviděl, ale je to škoda, protože mám hrozně moc otázek, na který potřebuju 

odpovědi, takže bych byl docela rád, kdybych se právě mohl vidět s někým, kdo by mi 

objasnil situaci. 00:12:57-1  
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T: A jak jste spokojen s vlastní znalostí českého jazyka? Chtěl byste to nějakým způsobem 

zlepšit? 00:13:07-1  

R: Ano, určitě bych to chtěl zlepšit. Kdyby byla příležitost, určitě bych jí využil. 00:13:16-9  

T: A máte představu, jakým způsobem byste mohl zlepšit svojí znalost českého jazyka? 

Budete hledat doučování nebo něco podobnýho? 00:13:31-2  

R: Ne. Doučování hledat asi nebudu, protože na to nemám čas. 00:13:42-5  

T: A co bylo pro vás největším problémem při získávání zaměstnání? Jestli vůbec nějaký 

existoval. 00:13:52-9  

R: Ne, se zaměstnáním nebyl žádný problém, jelikož když jsem přišel, už všechno bylo 

zařízený, takže tady zde si nemůžu vůbec stěžovat. 00:14:11-5  

T: A jste spokojený s tím, jak funguje vaše rodina? 00:14:15-6  

R: No, není to moc jednoduchý, protože děti jsou celý týden na internátě v Praze, v bulharský 

škole. Takže je vidíme jenom od pátku od večera do neděle do odpoledne. Takže je to pro nás 

dost těžký. 00:14:35-9  

T: Nepřemýšleli jste nad tím, že byste je poslali do české školy v Teplicích, abyste nemuseli 

být tak dlouhou dobu od sebe? 00:14:54-4  

R: Nevím, nevím. Kdyby oni měli přijmout tu situaci, oni by si měli rozhodnout, ale zatím 

jsou spíš negativně, spíš se koukají negativně na tuto variantu. 00:15:17-0  

T: A můžete porovnat život, jaký byl v Bulharsku a život, jaký je teď? Co se vám tam líbilo? 

Co vám chybí nebo naopak co vám vůbec nechybí? 00:15:27-3  

R: Řekl bych, že život je stejný jak tady, tak i tam. Jediný rozdíl, velký rozdíl vidím v tom, že 

tady se dodržujou zákony. Dodržujou se i normy a zákony jsou i lépe nastaveny, lépe 

formulovaný. Mám na mysli hlavně sociální zákony. Sociální podpory. A navíc tady se 

zákony dodržujou, zatímco v Bulharsku každý se snaží ten zákon obejít. 00:16:06-8  

T: A co pro vás bylo největším problémem v České republice, s čím jste se setkal? Říkal jste, 

že problém bylo najít ubytování pro celou rodinu. Ještě něco? 00:16:20-8  

R: Ano, mimo to ubytování mám velké problémy se zdravotním pojištěním pro děti. 

Například máme evropské zdravotní pojištění, děti mají ty evropské kartičky, jenomže s 

těmito kartičky já je nemůžu přihlásit k žádnému praktickému doktorovi. Tydle kartičky platí 

pouze a jedině, když by šli na pohotovost. Kdyby se stalo něco akutního a oni by museli jít 

rychle k doktorovi, měla by to být pohotovost. Jinak za jakoukoliv prohlídku, za jakýkoliv 

recept, za všechno si musíme platit. Takže v tom vidím velký problém. A nejhorší na tom je, 

že nemám informace, nevím, jak mám pokračovat, jak mám postupovat a co mám udělat pro 

to, aby děti měly zdravotní pojištění, české zdravotní pojištění. Je to hrozně obtížný, hrozně 
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obtížně jsem se domluvil nakonec tady s jednou doktorkou, která slíbila, že když budou mít 

teplotu nebo když se něco akutního stane, takže je prohlídne. Ale je to nepříjemný. Největší 

problém je, že každý dává úplně jiný informace. Naposledy co jsem zjistil je, že todle se musí 

zajistit od zaměstnavatele matky. To je poslední informace, co mám. A teď čekáme, nevíme, 

na čem jsme. Ten zaměstnavatel to snad podal, ale stejně je to nějaký zmatený a nevíme, na 

čem jsme. Teď čekáme na vyjádření, mělo by přijít nějak 20. listopadu až 1. prosince. A jestli 

nepříde, tak půjdu zase do VZP a zeptám se. Tam mají oddělení pro cizince a zeptám se zase. 

Ale už opravdu nevím, co máme dělat. Existuje hrozně moc věcí, který člověk ne že nemůže 

vyřešit, ale už ani neví, odkud má začít a co má udělat pro to, aby je vyřešil. 00:19:06-7  

T: Dostával jste vy nebo vaše rodina, děti, nějakou podporu od Českého státu? Pobírali jste 

nějaké dávky státní, sociální podpory? 00:19:20-8  

R: Ne. Žádnou podporu nepobíráme a dokonce ani v Bulharsku poslední rok děti nedostávaly 

nebo žena nedostávala na děti přídavky kvůli tomu, že nemohla předložit můj příjem. Jak 

jsem byl zaměstnán v cizině, tak samozřejmě žena neměla výplatní pásky, takže i v tom byl 

hrozný problém v Bulharsku, že ani v Bulharsku nedostávala žádnou sociální podporu. 

00:20:05-9  

T: Ale tady mají právo na tu sociální podporu, na ty přídavky na děti. Dostávají je? 00:20:13-

6  

R: Ne, nedostávají. A vůbec nevím, jestli mají právo je dostávat, jestli na to mají nárok a 

hlavně, co bychom pro to měli udělat, aby je dostávali, jestli na to mají nárok. Proto bych se 

chtěl seznámit právě s někým, kdo tady žije delší dobu a má trošku lepší a přesnější informace 

a osvětlil by mi situaci, na co máme nárok, na co nemáme a co bychom měli dělat. 00:20:58-5  

T: A vy osobně vidíte nějaký rozdíl mezi tím, co bylo před dvouma rokama a co je teď? Když 

mám na mysli, že teď už je Bulharsko v Evropské unii. 00:21:17-4  

R: Já jediný rozdíl, který vidím, je v tom, že předtím bylo skoro nemožné najít si práci bez 

toho, abyste využili prostředníka. Když by se to stalo, tak by to byla spíš náhoda. Zatímco 

teď, když už Bulharsko je v Evropské unii, tak s tímto není problém. Není problém najít si 

práci sám s tím, že vždycky jsou trošku rezervovanější, když zjistí, že se jedná o cizince. 

Nemyslím si, že by byli moc přívětivý a že by se na nás koukali s radostí. 00:22:10-9  

T: Takže vy konkrétně jste se setkal někdy s nějakou diskriminací, když teď nepočítáme 

obtíže, s kterými jste našel ubytování. 00:22:24-8  

R: Já konkrétně ne. Já jsem se s ničím takovým nesetkal, ale tam, kde pracuje moje žena, jo. 

Tam je to dost těžký. U mě problém nebyl, protože na začátku nás bylo nějak tři, čtyři, teď už 

je nás přes deset Bulharů, který tam pracujeme. A i zaměstnavatel už ví, jakým způsobem 
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pracujeme a co od nás může očekávat. Nikdy s námi problém neměl, takže já jsem se s 

problémem nesetkal. Ale žena má dost velký problémy. 00:23:01-7  

T: Takže vy pracujete s Bulhary. A jsou tam i nějaký čeští zaměstnanci? 00:23:10-6  

R: Ano. Pracujeme dohromady Bulhaři a Češi. 00:23:17-1  

T: A jak vás přijímají Češi? Byl někdy nějaký problém? 00:23:27-3  

R: Ne, ne, žádný problém nikdy nebyl. Žádnou diskriminaci jsme nikdy nepocítili. Ne, nikdy 

jsem nepocítil žádný rozdíl, jestli jsem to já jako Bulhar nebo jestli je to nějaký Čech. I mistři 

a vedoucí nedělají rozdíly mezi tím, jestli jsem já cizinec nebo nejsem. Chovají se ke všem 

zaměstnancům stejně. 00:23:56-0  

T: A tady se setkáváte s nějakými Bulhary nebo Čechy? S kým se scházíte nejčastěji? 

00:24:03-0  

R: Scházíme se jak s Bulhary, tak s Čechy. Bulhaři jsou spíš ty, s kterými pracuji já. A Češi, 

to jsou známý tady ze čtvrti, s kterými jsme se seznámili. 00:24:20-3  

T: A jak se domlouváte? Jak se oni dívají na naši kulturu, o co se zajímají nebo? 00:24:32-9  

R: Jo, je to v pohodě. Myslím, že se zajímají dost o naši kulturu. Hlavně je zajímá bulharská 

kuchyň. Zajímají se o naší hudbu. Zdá se jim trošku jiná než ta zdejší. 00:24:53-2  

T: A jak se domlouváte? Jakým způsobem se bavíte? 00:24:59-4  

R: No domlouváme se tak nějak, někdy se to musí trošku vyjasnit, ale já si myslím, že tady v 

České republice, když vám chtějí rozumět, tak vám rozumí. Když nechtějí, když nemají 

snahu, tak vám prostě nerozumí. Ale i kdyby jste mluvili bulharsky a oni vám chtěli rozumět, 

tak vám rozumět budou. Když ale ta snaha není, tak vám nerozumí, i kdybyste mluvili česky. 

00:25:32-8  

T: A jaký máte plány do budoucna? Chcete se vrátit do Bulharska nebo chcete zůstat tady? 

00:25:37-2  

R: Záleží na tom, jaká bude situace. Jestli to ztratí smysl zůstávat tady, tak tady samozřejmě 

nezůstaneme. Mám na mysli, že jestli plat, který vyděláváme, bude stačit pouze na to, abych 

uživil rodinu, myslím, abychom měli co jíst, tak tady samozřejmě nezůstanu. Ale samozřejmě 

jestli ta situace bude dobrá, tak zůstaneme tady. Myslím si, že tady, jak už jsem říkal, zákony 

jsou lépe nastaveny a je to trošku lépe zařízený než v Bulharsku. Jak jsem říkal, i sociálně je 

lépe zařízené na rozdíl od Bulharska. V Bulharsku to vůbec neexistuje. 00:26:45-1  

T: A vám zaměstnavatel platí všechny sociální a zdravotní pojištění nebo si to musíte platit 

sám? 00:26:55-6  

R: Ne, ne, všechno platí zaměstnavatel. 00:27:00-5  

T: Takže vy nemáte problémy co se týče třeba zdravotního pojištění nebo? 00:27:03-3  
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R: Ne, ne, ne. My problémy nemáme. Já mám normální zdravotní pojištění, tu kartičku, která 

platí tady, takže já problémy nemám. 00:27:19-2  

T: A jezdíte do Bulharska v létě nebo na Vánoce? 00:27:25-5  

R: No, minulou zimu jsme nejeli, protože akorát přijeli děti s manželkou do Čech, takže 

výdaje byly dost vysoký, takže už na to nebylo, abychom jeli i na Vánoce do Bulharska. A v 

létě jsem jednou jel, abych odvezl děti do Bulharska. A pak v září, abych je vyzvedl a přivedl 

zpátky sem. No samozřejmě tydle cesty byly zase dost nákladný, takže si myslím, že si 

nemůžeme dovolit jezdit ještě i teď v zimě na Vánoce. 00:28:11-1  

T: A jsou v Bulharsku někteří příbuzní závislí na vaší podpoře? Posíláte jim peníze? 

00:28:22-3  

R: Ne, ne, neposíláme. Nikdo není závislý na naší podpoře. 00:28:28-9  

T: Chtěla jsem se zeptat, jaký vidíte rozdíl mezi vzděláním tady a v Bulharsku? Ale vy asi 

nemůžete udělat srovnání, protože Vaše děti navštěvují bulharskou školu. 00:28:44-7  

R: Ano, máte pravdu. Já vůbec nejsem seznámen na jaký úrovni je tady vzdělání v Český 

republice, jak vůbec funguje. Vůbec nemám představu. 00:29:00-6  

T: A jinak jste spokojen se životem tady nebo vám něco chybí? 00:29:03-7  

R: Samozřejmě mi chybí dost věcí. Můžu říct, že mi celkem chybí to bulharské prostředí, že 

tady člověk neustále musí brát ohledy na všechno. Cítí se takový sklíčený. Kolik je hodin, 

jestli může poslouchat hudbu nahlas, kolik je hodin, jestli vám může přijít návštěva. 00:29:40-

1  

T: A je v Teplicích cizinecká policie nebo musíte jezdit do Prahy? 00:29:46-7  

R: Ne, ne, v Teplicích je cizinecká policie, ale jsou tam hrozný fronty, protože není ten 

automat na lístečky a musí se čekat. A samozřejmě je tady hrozně moc Vietnamců, jak už 

jsem říkal a vždycky příde jeden a má 20 pasů svých krajanů. Takže stačí, když je před váma 

10 Vietnamců, tak se to rovná stovce. A pak už jsou dvě hodiny odpoledne a na vás se vůbec 

nedostane. Takže to je taky velký problém. 00:30:24-6  

T: No tak to bylo všechno. Já vám ještě jednou moc děkuju za vaši ochotu. 00:30:29-5  

R: Taky děkuju.  
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Zde začíná soubor 15_SB1 

 

T: Nahráváme. Takže na začátku vás poprosím, jestli mi můžete říct o tom, jaký to bylo v 

Bulharsku, hlavně nějak posledních 5 let, když jste tam bydlel a proč jste se rozhodl 

emigrovat zrovna do České republiky a jaký to tady bylo na začátku? 00:00:17-8  

R: V Bulharsku tam to nebylo špatný tam, ale já jsem přišel z důvodu, že tady byla mamka. 

Proto jsem přišel. Pak se mi tady začalo líbit, tak jsem zůstal. 00:00:32-4  

T: Hm. A v Bulharsku jste studoval předtím? Proto jste neodjel hned s mámou nebo? Ona 

říkala, že tady byla nějak= 00:00:41-2  

R: No já jsem musel dokončit školu, pak jsem jel rok na vojnu a po vojně jsem přišel. 

00:00:49-1  

T: Jo. A co tady na začátku, co se vám tady líbilo, nelíbilo? 00:00:52-0  

R: Tak ze začátku, všechny začátky jsou těžký. Co se mi líbilo? Jako co se mi líbilo, tak jako 

ta změna, jsem poznal něco jinýho, tak to se mi líbilo. Ale pak to bylo takový, než člověk se 

naučí jazyk, než najde kamarády, všechno, tak pak to trvá, to byl těžký začátek. 00:01:15-3  

T: A jak jsi se naučil jazyk? 00:01:18-5  

R: Jazyk jsem se naučil de facto z komunikace, vůbec jsem se to neučil, protože jsem 

nemyslel, že zůstanu tak dlouho. 00:01:31-4  

T: Jo, neměl jste to v plánu na začátku. 00:01:30-9  

R: Neměl. 00:01:33-6  

T: A nejsou tady nějaký jazykový kurzy v Liberci pro cizince? 00:01:36-5  

R: Jsou. 00:01:38-0  

T: A nenapadlo vás, že byste se přihlásil? 00:01:41-1  

R: Už to začíná nějak, teďka už chci jo prostě, předtím ne. 00:01:47-3  

T: Hm. Kde jste získal nejvíce informací o České republice? Když jste přijel nebo pak vám 

všechno řekla máma nebo ještě předtím jste se nějak zajímal? 00:02:01-7  

R: Vcelku mě baví zeměpis, takže takový základní věci jsem věděl, nejen o České republice, 

ale o všech států v Evropě. A jak jsem přišel, tak jsem  se dostal do mentality lidi, tak jsem 

zjišťoval,že se žije jiným způsobem v Čechách. 00:02:24-9  
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T: V čem vidíte ten rozdíl? 00:02:25-0  

R: V mentalitě lidi, tady je obrovskej rozdíl.00:02:30-7  

T: Ale konkrétně, jako jaký jsou v Bulharsku, jaký jsou tady? 00:02:32-7  

R: Konkrétně? Jak to bych řekl, no, zde jsou de facto tak až velký rozdíly nejsou, jsou to 

slovanský národy, dá se říct, všechno. Akorát Česká republika je trošku vyspělá ekonomicky 

než v Bulharsku. Co se týče ekonomiky. Co se týče, že tady je větší zaměstnanost. A lidi si 

víc můžou dovolit, aby si něco koupili, nebo jet na dovolenou, auta a tak dále. 00:03:11-4  

T: Takže tady je prostě vyšší standard. 00:03:13-1  

R: No dá se říct standard, co se týče, ale tak zase v Bulharsku to není tak stresující, že lidi se 

umí víc bavit. A co ještě? Tak jinak takový rozdíl v tom nevidím, či v Bulharsku, České 

republice, až tak velkej rozdíl jako v tom nevidím. Záleží, jak se člověk přizpůsobí a co dělá, s 

kým žije a to je důležitý. 00:03:44-4  

T: Na začátku tady jste se, jste měl spíš nějaký bulharský kamarády nebo jak jste přišel do 

kontaktu s Čechami a jak jste se začali bavit? 00:03:54-9  

R: Já jsem začal hrát fotbal a to nejvíc mi pomohlo. 00:03:56-2  

T: Jo. 00:03:59-6  

R: Díky fotbalu jsem navázal český kontakty. Já bych řekl, že na to, že jsem tady sedm let, tak 

někteří Češi možná nemají tolik kontaktů kolik já díky fotbalu. 00:04:08-4  

T: Jo, jo, jo. Takže spíš přes známý, přes kamarády? A tímhle způsobem. 00:04:13-4  

R: Všechno přes známý, přes kamarády. 00:04:17-7  

T: A jezdíte do Bulharska? Hm. A spíš jenom v létě nebo několikrát do roka? 00:04:22-3  

R: Několikrát do roka. 00:04:25-7  

T: Hm. 00:04:27-5  

R: V létě mě to nejvíc láká a pak zimu na lyže. 00:04:32-4  

T: A pracujete tady? 00:04:34-8  

R: Pracuju. 00:04:36-1  

T: A bylo těžký sehnat zaměstnání jako cizinec nebo žádný problémy jste neměl? 00:04:44-2  

R: Jako bylo to těžký každopádně, takovou práci, co já chci, bylo těžký sehnat. Jinak práci 

není těžký sehnat, ale to je práce, která prostě není zajímavá. Zase člověk jak nemá školu, jak 

nemá vzdělání, tak zaplaťpánbůh i za to. 00:04:59-3  

T: Jo. A nakonec jste sehnal to, co jste chtěl? Děláte to, co? 00:05:03-4  

R: Dá se říct. 00:05:05-0  

T: Hm. A co pracujete? Jestli to není tajný. 00:05:07-2  

R: Cestovní ruch, dělám v cestovní kanceláři. 00:05:11-6  
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T: Jo. A začal jste pracovat hned, jak jste přijel nebo na začátku jste? 00:05:18-7  

R: Ze začátku ne, tak pět let, čtyři let. Jsem dělal různý úklidy a na stavbách. Pak jsem dělal 2 

roky kuchaři v Ambiente, v Praze jsou takový více restaurace tady jenom jedna v Liberci. Rok 

a půl kuchaře jsem dělal. Pak jsem se rozhodnul, že musím. Ono to de facto nebyla práce, to 

jsem si udělal já sám. Já jsem začal podnikat v cestovní agentuře a s tou cestovní agenturou 

jsem se dostal do cestovní kanceláře. 00:05:48-0  

T: Hm. 00:05:48-8  

R: Jinak do práce, do cestovní kanceláře mě nevezmou. To jsem si, dá se říct, vybudoval já 

sám. 00:05:56-2  

T: Jo, jasně. Na co jsem se ptala? Jo, říkal jste, že studujete. Jestli můžete říct, co studujete a 

jaký vidíte rozdíl mezi školním systémem tady a vzdělávacím systémem v Bulharsku? Jak to 

funguje tady, jak to funguje tam? 00:06:23-0  

R: Vzdělávací systém? Záleží podle, hodně záleží, jaký vyšší škola nebo vysoká škola, jaký je 

člověk, je to individuální. Ale celkově si myslím, že tady to na vysoký je přísný. 00:06:38-8  

T: Tady je to přísnější než v Bulharsku? 00:06:41-1  

R: Ale v Bulharsku jsou zase takový, jako tady Karlova universita, tak tam je například  

Sofijská univerzita, ekonomická tam taky. 00:06:49-1  

T: Hm. Takže spíš záleží na tý konkrétní univerzitě, ale celkově se vám zdá, že tady je to 

přísnější než v Bulharsku? 00:06:56-6  

R: Celkově se mi zdá, že to je přísnější. A hodně záleží fakt jako, jaký fakt, jaký ta škola je. 

Prostě záleží. Univerzita nebo škola. Buď, to je jedno, buď vysoká nebo střední nebo 

základní. 00:07:18-9  

T: Co tady studujete? 00:07:18-8  

R: Cestovní ruch. 00:07:21-7  

T: Hm. A baví vás to? 00:07:25-6 00:07:24-6  

R: Baví. 00:07:25-9  

T: Nemáte žádný problémy s jazykem? 00:07:31-6  

R: S jazykem jo, s jazykem mám. Jak se píšou zkoušky, tak radši dělám zkoušky ústní. 

00:07:40-3  

T: A to si můžete vybrat, protože jste cizinec? 00:07:43-6  

R: Tam je to, protože to je soukromá podnikatelská škola. A ti učitelé, ti profesoři vždycky 

vám vyjdou vstříc. 00:07:52-7  

T: Jo, takže vám vyjdou vstříc. Jste spokojený s tím, jak umíte jazyk? 00:07:57-8  

R: Ne. 00:07:58-7  
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T: Ne? A jako mluvíte dobře, na to, že jste tady, jak dlouho jste říkal? 00:08:04-2  

R: Šest let. 00:08:06-0  

T: Šest let, tak mluvíte perfektně. A co vám dělá problém, spíš gramatika nebo? 00:08:11-0  

R: Gramatika, tvrdý, měkký i. 00:08:15-1  

T: Takový ty věci. 00:08:14-6  

R: Tvrdý měkký i a ještě takovej, to záleží, člověk se musí víc věnovat tomu. Já hodně mám 

práce, musím začít víc věnovat, to je moje chyba. 00:08:29-5  

T: Hm. Takže chcete začít navštěvovat nějaký kurzy českého jazyka nebo? 00:08:35-5  

R: Asi budu muset. 00:08:38-0  

T: Jasně. Jo a ve škole máte češtinu pro cizince jako předmět? 00:08:39-0  

R: Ne. 00:08:40-9  

T: Vůbec. A jsou tam jiný cizinci nebo? 00:08:44-1  

R: Jsou ještě dva. 00:08:46-1  

T: Hm. A když se srovnáváte s nimi? 00:08:49-4  

R: Tak to jsou, který tady byli aspoň od základní školy, takže to mají trošku jednodušší. 

00:08:59-2  

T: Jasně. S kým se tady nejčastěji stýkáte? Jestli máte kamarády spíš Čechy nebo? 00:09:08-3  

R: Půl na půl, jak Češi, tak Bulhaři. 00:09:08-9  

T: A s Čechama, předpokládám, jste se seznámil, jak jste říkal na začátku, jako na fotbale. 

00:09:13-9  

R: Většinou jsou to sportovci, fotbalisti většinou. A kamarádi, jak jsem dělal v tý hospodě. 

Mám hodně kamarádů díky tomu, že jich hodně jede do Bulharska. Jsou to spíš známý. Ale 

kamarádů moc člověk nemá. Známých hodně, ale kamarádů, tak to mám já kamarády Čechy i 

Bulhary. 00:09:38-4  

T: Odkud jste se seznámil s Bulharama tady? 00:09:44-4  

R: S Bulharama, to jsou de facto Bulhaři, kteří jsou víc než 6 let tady. Jsou usazeni a bych 

řekl, to mám takový 2, 3 kamarády jako spolehlivý. 00:09:55-1  

T: Jasně. A jaký máte plány do budoucna? 00:09:59-5  

R: Plány? No tak hlavně chci udělat tu školu, jestli to se povede. A potom, co se týče cestovní 

ruch, tak já vidím perspektivu, protože Bulharsko, nějak v tom se odrazit, no. 00:10:15-3  

T: Chcete zůstat tady? 00:10:15-4  

R: Tak chci tady zůstat, no. 00:10:18-5  

T: Nemáte v plánu vracet se? 00:10:18-9  

R: Zatím ne. 00:10:20-9  
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T: Zatím ne. 00:10:22-1  

R: Ale chci jezdít spíš v Bulharsku, takhle, nechci být závislej na práci, udělat si jako, člověk, 

aby podnikal, aby nějak nebyl závislý, abych si mohl říct, tak nastartuju auto a pojedu do 

Bulharska. 00:10:37-8  

T: Jo, takhle. A čtete český časopisy nebo noviny nebo spíš bulharský? 00:10:42-8  

R: Čtu, hodně na internetu, že jo. Tam to je. 00:10:49-4  

T: A to vám asi taky pomáhá tak, že nějak. 00:10:53-8  

R: Hodně, televize, to. Televize a co se týče těch časopisů. A jinak jako moc na knížkách 

nejsem. Čtu nějaký takový knížky, co mě zajímaj. 00:11:05-0  

T: A vy nemáte ještě trvalý pobyt? 00:11:09-2  

R: Ještě ne. Příští rok. 00:11:11-5  

T: Vidíte nějaký problém v tom? Máte dlouhodobý? 00:11:12-7  

R: Dlouhodobý. 00:11:14-5  

T: Nějaký problém? 00:11:17-9  

R: Nevidím v tom problém. 00:11:18-4  

T: To, že musíte každý rok na cizineckou policii? 00:11:21-5  

R: No tak každý dva roky. 00:11:21-4  

T: Každý dva roky už? 00:11:24-6  

R: Už je to jednodušší, ale jinak je to hrozný. 00:11:29-5  

T: Na těch úřadech? 00:11:30-3  

R: Je to hrozný, co ty úřady s cizinci. Tak zaplaťpánbůh, že už jsme v Evropské unie, to je 

trošku= 00:11:36-4  

T: Jo? Vidíte rozdíl? A v čem? 00:11:43-4  

R: Co se týče papírování. Už člověk nemusí mít pracovní povolení, nemusí mít nic. Muže 

začít dělat jako Čech  De facto tady člověk musel být registrován na úřadu práce. Teď můžu 

dělat, co chcí. 00:11:59-9  

T: Jasně. Na co ještě jsem se chtěla zeptat, zapomněla jsem na to. S trvalým pobytem. Nevím. 

Jestli vás napadá ještě něco? 00:12:17-0  

R: Napadá? Co? 00:12:25-3  

T: Jo, zdravotnictví jsem se chtěla zeptat, jaký máte to pojištění? 00:12:28-5  

R: Všeobecný zdravotní. 00:12:32-0  

T: Jo, ale byl problém s tím, že nemáte trvalý pobyt? 00:12:37-4  

R: Byl trošku, jakoby nic, tak býval, tak člověk musí, každý člověk má právo na 

zdravotnictví, si zaplatit. 00:12:48-2  
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T: A platil jste si nebo platíte si ho sám nebo? 00:12:48-8  

R: Já si platím všechno sám, protože de facto my podnikáme s mamkou a ty sociální a 

zdravotky si platím sám. 00:12:56-9  

T: Jo, jo, takhle, kvůli tomu. A na začátku, když jste ještě nepodnikal, tak vám to platil 

zaměstnavatel? Nebo jste si to? 00:13:02-3  

R: Všechno sám. 00:13:05-4  

T: Všechno sám. 00:13:07-8  

R: Zaměstnavatel to málokdy zaplatí. Ale pak jsem měl možnost, jak jsem dělal kuchaře, tak 

jsem chtěl odejít, oni nechtěli, abych odešel. Oni mi nabízeli vyšší peníze, všechno, ale už to 

bylo. Takový, že já jsem se rozhodl. Já nemůžu být na jednom místě, jsem živej člověk, 

musím cestovat. 00:13:27-9  

T: Jo, jo. 00:13:30-5  

R: Se musím pohybovat mezi lidma, nemůžu být zavřený v kuchyni. Jako mě baví vařit, 

jednou v měsicí si udělat něco dobrého, to stačí. 00:13:40-0  

T: Jo. Dobře. Tak to bylo asi všechno. Mě už nic nenapadá. Jestli vás? 00:13:48-0  

R: Mně to je jedno. 00:13:51-5  

T: Tak vám moc děkuju. 

 

 

Zde začíná soubor 15_SB2 

 

T: Pokračování k rozhovoru. Takže zeptám se, zapomněla jsem se zeptat, jestli máte nějakou 

zkušenost s diskriminací. 00:00:09-4  

R: Vždycky člověk pozná nějaký pocit, než se lidi poznají, tak vždycky mezi, dám tomu 

příklad.  Mezi Čechem a cizincem je vždycky nějak podceňování. Vždycky, co se týče zemí 

východní bloku, buď Bulharska nebo Ukrajina nebo, dám tomu Srbsko, nebo Makedonie. A 

pak časem záleží, člověk jak se pozná. Ják to člověk všechno snese po psychický stránce, jak 

člověk to vezme. 00:00:42-9  

T: Jak to člověk snáší? A v čem je ta diskriminace, nebo ne diskriminace, ale podceňování? 

00:00:50-1  

R: Podceňování je takový, bych neřekl ani podceňování. To je takový, že člověk musí být 

opatrný a z toho důvodu, že se toho člověka neznájí. Na druhou stranu to beru jako normální. 

00:01:00-7  
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T: Hm. A spíš to vidíš třeba u zaměstnavatele, když jsi si sháněl práci nebo v běžných 

vztazích? 00:01:06-3  

R:Spíš v běžných vztazích, kolegové v práci tam pak, pak už je to jedno, člověk jak začne 

dělat, pak zaleží, jak se skamarádí s ostatními tam. 00:01:21-1  

T: Hm. Tak myslíš si, že člověk potřebuje, aby ho ty lidi poznali líp a pak už se ztratí taková 

ta nedůvěra. 00:01:28-5  

R: To podceňování, co se týče, si myslím, že zůstává vždycky. Prostě seš, vždycky seš 

cizinec, ale prostě pak už to ztrácí takovej, se vyrovnávaš prostě, všecky budeš. Vždycky 

budeš prostě. 00:01:46-7  

T: A myslíš, že je to handicap nebo naopak je to nějaká výhoda? 00:01:51-0  

R: Určitě to může být i výhoda, záleží člověk sám. Já si toho nevšímám. 00:01:56-1  

T: Aha. A nemáš nějakou zkušenost tam, kdy je to výhoda, kdy je to handicap? 00:02:00-9  

R: Ve větších, co se týče, myslím si, že výhoda na nějaký ty podnikávání na mezinárodní 

stáže, že člověk umí se pohybovat na území jedný republiky a na území druhý republiky, zná 

zákony obojí. Ale já si myslím, že nevýhoda je, jak seš pořád, pořád ten rozdíl je, myslím si. 

00:02:30-5  

T: Hm. 00:02:31-3  

R: Myslím si. 00:02:32-9  

T: Jasně. A třeba ve škole myslíš, že máš výhodu v tom, že jsi cizinec, že na tebe berou větší 

ohledy? 00:02:37-8  

R: Já si myslím, že to je stejný. 00:02:39-0  

T: Jo? Nevidíš žádný ulehčení v tom. 00:02:44-8  

R: Nevidím, nevidím to. To jsou stejný věci, člověk pak pozná, co se týče například, pořád 

vždycky se na tebe koukají nějak jinak. Dá se říct, než se to pozná, ze začátku. Tak to si 

myslím já. 00:02:59-3  

T: Ale vidíš to pouze na začátku, pak už když= 00:03:03-8  

R: =Ono vždycky to zůstane, možná maličko nějaký, 10 procent, 20, ale vždycky to zůstává 

podle mýho. 00:03:10-7  

T: Máš takový zkušenost, že to nějak tak zůstává. 00:03:13-1  

R: Myslím si, že jo, myslím, že zůstane. Můj názor. 00:03:18-5  

T: Aha, jasně, chápu. Tak jo. Díky.  

 

 

Zde začíná soubor 15_SB3 
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T: Ještě jsme se bavili pak o tom, jaký je rozdíl mezi Čechami a Bulharami. Jestli vidíš nějaký 

rozdíl. 00:00:12-7  

R: Vidím rozdíl v tom, že Bulhaři jsou víc takový horkokrevný, temperamentní a co na srdci, 

to na jazyku. Ale na jednu stranu je to výhoda i nevýhoda jako v dnešní době spíše nevyhoda, 

myslím, že to je nevýhoda. A tam fakt nevím, to stačí takhle, nebo? 00:00:38-7  

T: Ne, jestli chceš ještě něco? A co Čechy třeba? 00:00:44-4  

R: Češi si myslím, že jsou víc takový jako vypočítavější, všechno mají dopředu spočítaný. 

Jakýkoliv krok udělají, tak na 90 procent to mají spočítaný a vědí, co od toho mohou 

očekávat. 00:00:57-0  

T: Hm. 00:00:58-0  

R: A dokud tak, jako já osobně co se týče podnikání jo, ale co se týče ve vztazích, tak to 

nechám. Člověk musí trošku riskovat, trošku emoce do toho dát. Ale tady to myslím, že se 

více brání ty lidi, to vypočítávání prostě, neotevřou se tak moc. 00:01:16-7  

T: Jo, že jsou uzavřenější. 00:01:20-1  

R: To je můj názor. 00:01:22-4  

T: Jasně. 00:01:23-4  

R: Že spíš to je takový, tak to přímo všechno vypočítaný, ten člověk ví, do čeho jde a nerad 

riskuje. A myslím si, že na jednu stranu to je chyba pro ně samý. 00:01:34-9  

T: Jo, vidíš to spíš jako negativum. 00:01:36-8  

R: Myslím to negativum, tak škodí sami sobě, protože několikrát neví sami, co mají poznat. 

Tak to je můj názor. 00:01:44-7  

T: Jo, děkuju. 

 

KONEC 
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Identifikace: 15_ZB1-2 

Rozhovor dne: 12. 12. 2007 

Tazatelka: Daria Nikolova 

 

 

Zde začíná soubor 15_ZB1 

 

T: Takže nahráváme. Takže na začátku vás poprosím, abyste stručně pohovořila o tom, jaký 

to bylo v Bulharsku. A hlavně o posledních nějak 5 letech, kdy jste tam žila? A pak proč jste 

se rozhodli emigrovat zrovna do Čech a jaký to bylo tady na začátku? 00:00:17-2  

R: No, v Bulharsku, jak jsem přišla, to bylo před 10 roky asi. Nebylo to moc dobrý. 00:00:27-

2  

T: Hm. A v čem to bylo špatný? 00:00:26-1  

R: No, pracovně. Vcelku bylo to špatný, jako nebylo to dobrý. I pracovní. Byla velká krize. 

Tak v 89. roku tam byl přelom a potom začly velký problémy. A jsme byli přinucený, že 

jdeme mimo republiku do práce. 00:00:51-9  

T: Jasně, takže hlavní příčina byla práce. 00:00:52-6  

R: Práce. Ano. 00:00:54-6  

T: Jo. V Bulharsku bydlíte nebo jste bydleli? 00:00:59-5  

R: V Bulharsku bydlíme, v západním Bulharsku, hlavní město je tam, blíž do hlavního města, 

150 kilometrů. V Bansku. 00:01:10-3  

T: Jasně. A tam jste pracovala jako? 00:01:12-2  

R: Tam jsem pracovala ve firmě. Pracovala jsem ve firmě jako plánovačka. A měla jsem 

mimo i náš obchod, podnikali jsme. 00:01:31-4  

T: Jo. A proč jste vybrali zrovna Českou republiku? 00:01:37-3  

R: Proč jsem vybrala? Libilo si mi to Jako ještě mála jsem, ještě jako málo jsem myslela 

pořád na Prahu. lákalo mě Češi. 00:01:51-5  

T: Jo, ale už jste tady byla někdy aspoň? 00:01:53-3  

R: Ne, ne, nebyla jsem. A stejně jsem přišla tady, jo, jako, stejně jsem přišla tady. 00:02:01-9  

T: A neměla jste už něco zařízenýho tady? 00:02:03-7  

R: Jo, jako jsme přišli tady, přišli jsme celá firma. Celá firma a rovnou jsme šli  do práce. Do 

Jablonce nad Nisou jsme přišli, jako preciosa.A jsme přišli 42 ženy a do půl roku všechny se 

vrátily. Jenom jsme zůstaly tři. 00:02:27-1  

T: Jo, jo. A firma byla, čím se zabývala? 00:02:31-1  
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R: Firma se zabývala bižuterií. A ještě, jak jsme přišli, ty si přišli pro nás do Sofie, 

autobusem. Od tam nás přivezli tady. Jak jsem přišli tady, udělali nám papíry, ubytování a o 

všechno bylo postaráno. 00:02:47-9  

T: Jasně. A to jste přijeli jenom jednotlivci, jenom ty ženy nebo celý rodiny jste přijely? 

00:02:52-9  

R: Jenom jednotlivci, nebyli jsme jako rodiny. 00:02:56-8  

T: A proč ostatní jeli zpátky do Bulharska a vy jste tu zůstala? 00:03:03-0  

R: Hm. Mne se jako líbilo tady.Ostatní si tady nemohli zvyknout, na to prostředí. Navíc se jím 

stýskalo. Stýskalo se jím po rodině a tak jeli zpátky. 00:03:21-2  

T: Hm. Vám se to tady líbilo nebo proč jste zůstala? 00:03:26-1  

R: Mně ze začátku jako líbilo, jako nemyslím, že to je špatný. Jako těžko bylo, jo, jako jaksi 

daleko od rodiny. No, asi jako zdejší životní  standard, se mi líbil. Jako bylo trošku jiný než v 

Bulharsku. A já jsem chtěla, abysme zůstali radši tady jako doma. Zdejší systém se mi líbil. 

00:03:50-3  

T: A kde jste bydlela na začátku, 00:03:54-2  

R: Na začátku jsme bydleli na ubytovně, když jsme přišli. A to trvalo asi 2, 3 roky. Tam na 

ubytovnu s kamarádkou. 00:04:04-6  

T: Jo. S kamarádkou, která přijela s vámi? 00:04:05-9  

R: Ano. Která přijela s námi, ona potom si šla domů. A potom druhá kamarádka, s níž jsme se 

seznámili tady. A jsme bydleli na ubytovně. 00:04:16-5  

T: Jasně. A odkud jste získala všechny informace o Čechách? Až když jste přijela tady, tak 

vám to někdo řekl, co musíte dělat, kam musíte jít, co zařídit? Nebo všechno jste si zjistila 

ještě v Bulharsku? 00:04:28-9  

R: Tady jsem si zjistila a tady známý taky, co byli Bulhaři. A taky ty Bulhaři, co tu rabotali 

před námi. A my jsme se stýkali s nima a sháněli jsme mezi známimi informace. Každej, co 

něco viděl, oni řeknou a dávali informace. 00:04:53-0  

T: Jasně. A co na úřadech, jako cizinecká policie? 00:04:54-3  

R: Jo, cizinecká policie, jak jsme přišli tady, jako měli jsme hned, firma mi dávala papíry, jo? 

A potom cizinecká policie jako neměli jsme problémy, ale museli každej rok chodit, jedenkrát 

do roka doložit vízum. 00:05:14-3  

T: Ale žádný problémy tady? 00:05:15-0  

R: Ne, neměli jsme žádný problémy s nima. 00:05:16-5  

T: A ta cizinecká policie je tady nebo jste museli do Prahy? 00:05:18-6  

R: Tady v Liberci. 00:05:21-4  
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T: Jo, jo. A co ještě? A kdy za vámi přijel syn a proč? 00:05:28-5  

R: Za námi přijel syn a potom tři roky potom, jak jsem byla tady. A on tam skončil maturitu a 

přišel, jako bylo mu smutno tam doma. A jako přišel tady, chtěl to zkusit a   znovu odjet 

domu. 00:05:52-5  

T: A kde jste se učila jazyk? 00:05:58-5  

R: Jazyk, nechodila jsem do školy, jenom tak jsem se učila od známých, kamarádů. A potom 

televize, časopisy, tak to jsem se naučila. 00:06:06-4  

T: Hm. Ale žádný jazykový kurzy jste neabsolvovala? 00:06:10-4  

R: Ne, ne. 00:06:11-7  

T: A jaký čtete třeba časopisy nebo? 00:06:13-9  

R: Dobrý. 00:06:15-1  

T: Ale český? 00:06:15-1  

R: Jo, český, jo, čtu český časopisy. A tak český časopisy, z nich jsem se naučila víc 

domluvit, jo? A televize. 00:06:27-9  

T: A pracujete s Čechami nebo s cizinci? 00:06:33-5  

R: Pracujeme s Čechami. 00:06:33-2  

T: A bylo těžký shánět pak tady zaměstnání? 00:06:38-9  

R: Bylo to, jako těžko bylo, ten začátek je, začátek jak nemluvíš jazyk, ale stejně práce byla a 

jak máme známý, se poradil, on mi to mi řekne, přijď, půjdeme shánět práci, jdeme tam. Tak 

jsme si našli. Bylo těžké, ale nebylo takhrozný, ne. 00:07:05-1  

T: Hm. A vystřídala jste několik zaměstnání tady? 00:07:07-0  

R: Ano. Vystřídala jsem asi 4, 5 zaměstnání. 00:07:13-9  

T: Aha. A co jste pracovala? 00:07:13-5  

R: Jako na začátku jsem pracovala jako Preciosa, bižuterie, korálky, broušení. Brousily jsme 

korály. 00:07:31-4  

T: Jasně. Že brousíte nějaký ty korálky? 00:07:33-8  

R: Korálky, no. 00:07:35-8  

T: Jo, jo. 00:07:37-4  

R: To jsme to dělali. 00:07:37-1  

T: Ale kvůli tomu jste vlastně přijela z Bulharska? 00:07:40-2  

R: Kvůli tomu jsem přišli tam. Jo. A potom jsme dělali jako v Intex, tam se jako točilo. 

00:07:50-4  

T: Točily nějaký? 00:07:53-1  

R: Ne. Intex. To byla firma Intex, tam se jako dělat koberce. 00:08:01-2  
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T: Jo takhle, aha, tkaní. 00:08:04-2  

R: Tkaní. Tak to jsme taky dělali. Jo? Potom jsme dělali jako do pokladna, ne, ještě, jako 

potom jsme dělali ve velký krám, tam jsme jako uklízeli. Potom jsem si udělala firma na úklid 

a jsem si jako uklízela. A asi taky známý, co se tehdy našli, jsem jim pomáhala aby zde 

pracovali. A potom jsem začala prodávat Potom sklad jsem dělala jako, zboží. 00:08:38-6  

T: Jo, jo, rovnat zboží. 00:08:39-7  

R: A teď pracuju v agentuře, v tom. 00:08:42-0  

T: Jo, v cestovní agentuře. Jasně. Vyhovuje vám to? Baví vás ta práce? 00:08:50-3  

R: Jo. 

 

 

 

Zde začíná soubor 15_ZB2 

 

T: Bylo to přerušený jenom na chvíli. Pak se zeptám, jestli na začátku jste tady pracovali přes 

prostředníka? 00:00:10-5  

R: Ano, na začátku jsme pracovali jako přes prostředníka, ale to byla česká firma. A jsme 

měli jako i zdravotní a sociální. 00:00:19-0  

T: Jo, takže všechno vám platili. To nebyl problém. Aha. A jezdíte často do Bulharska? 

00:00:23-7  

R: Jezdím. 00:00:25-6  

T: Jo? Tak kolikrát ročně? 00:00:25-3  

R: Asi 2x, 3x za rok. 00:00:28-0  

T: Hm. A je někdo v Bulharsku závislý na vás, že jim posíláte peníze nebo dárky? 00:00:34-6  

R: Ano. Mám tam ještě jako bratry, ségry, příbuzný. 00:00:40-7  

T: A udržujete kontakt? 00:00:43-6  

R: Ano, máme kontakt, máme se rádi jako. A tam máme, taky ještě bydlení, tak my jsme 

nepřerušili tam kontakt a ráda tam jezdím. 00:00:56-7  

T: Dobře. A jestli můžete porovnat životní podmínky tady a v Bulharsku? V čem vidíte rozdíl, 

co je tady lepší nebo horší, co vám chybí? 00:01:05-8  

R: My tady jako, tady vím, jako tady lepší. Tady jsou podmínky lepší, jako všechno, i 

zdravotní, jak máš nemocnice, i všechno jako, standard je lepší, jo? A tady jsou pro mě dobrý 

podmínky. No mě chybí jako rodina, příbuzný. 00:01:32-1  

T: Hm. Takže jenom ty přátelé a ty příbuzný. 00:01:34-5  
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R: Ano. Přátele, to si myslíme, že jako, člověku se stýská po tom, kde se narodil a to mi 

chybí. Jako všechno, všechno, i tady mám kamarádi Češi i Češky, co jsme se seznámili, a 

rozumíme si a moc si pomáháme. Jako oni mi pomáhají, jako vzájemně si pomáháme, jako 

není problém. Jo? Ale stejně se mi stýská. 00:02:02-1  

T: Hm. Takže spíš emoce vás lákají zpátky nebo podmínky jakoby životní. Tady se vám zdá 

lepší standard. A tam jenom ty příbuzný, přátelé. 00:02:08-5  

R: Ano. Hm. 00:02:12-0  

T: Hm. Jak jste pak získali nebo sháněli bydlení, potom co, asi až přijel váš syn, tak jste 

sháněli bydlení? 00:02:19-6  

R: No, jak přijel syn, tak potom jsme sháněli jako byt. 00:02:22-6  

T: A bylo to těžký jako cizinec najít podnájem nebo? 00:02:27-1  

R: Bylo to těžký. Jo jako přes takový, už jsem byla tři roky, tak jsem měla známý a tak nebyl 

to problém. 00:02:36-2  

T: Hm. Takže nějak moc komplikovaný to nebylo nakonec. 00:02:41-9  

R: Ne. 00:02:40-7  

T: Hm. A vzpomenete si na nějaký problém nebo něco, co vám tady jakoby způsobilo nějaký 

problém, v Čechách myslím? Nějaká nepříjemnost? 00:02:51-6  

R: Já tady nemám, neměla jsem problém. 00:02:54-6  

T: Nic? 00:02:55-7  

R: Ne, neměla jsem problém. Problém je, že se mi stýskalo po rodině, jo? A jak jsem měla 

problém, jako pracovala jsem přes prostředníka, potom druhý prostředník jako taky. A on to 

mi přerušil zdravotní, potom jsem měla zdravotní problémy, ale tady mám kamarádky, co mi 

pomohly. 00:03:15-9  

T: Hm. Takže ten druhej prostředník za vás neplatil zdravotní? 00:03:18-9  

R: Za mě neplatil zdravotní, jo? A ta kamarádka potom, moje kamarádky, co mi pomohly a 

nebyl takový problém. To je těžký. Neměla jsem závazný problém, jo? Ale jako mnohokrát 

člověk se cejtí sám, chybí mu ta rodina. A tady, tady mám kamarádky moc, ale jako jak jsou 

svátky nebo něco, tak chceme být zase s rodinou a příbuznými. 00:03:49-8  

T: A vidíte rozdíl mezi kamarádama, co jsou jakoby Bulhaři a co jsou Češi, nějak v jejich 

temperamentu nebo chování? 00:03:57-1  

R: Vidím rozdíl. Jako jo. Naši jsou takový temperamentní Bulhaři, tady taky jsou dobrý. Jako 

jo, že oni tady kamarádi nejsou špatný. Něco jak řekneš něco a dodrží slovo. 00:04:13-8  

T: Takže dodržují tady slovo? 00:04:16-9  

R: Dodržují tady slovo. 00:04:19-7  
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T: Já nevím, jestli máte nějaký srovnání, ale jestli můžete nějak srovnat vzdělávací systém? 

Jestli podle syna nebo, jaký je v Bulharsku vzdělávání a tady? 00:04:28-9  

R: Jak se vzdělává? Jak se učí? 00:04:31-1  

T: No, no. Jestli můžete udělat rozdíl, jestli máte srovnání mezi bulharským školstvím a 

školstvím tady? 00:04:41-0  

T: Hm. Mám srovnání, že jako bulharský školství  některé školy jsou elitní, ale celkově je tam 

jinak nastavený ten systém. Život je těžký.A ty mladý, jak skončí maturitu a chce něco 

dokázat a většinou nemohou najít práci a tak  radši pokračují ve studiu. A tam moc studujou. 

Ale tady je jiná kvalita nebo tady je asi rozdíl, že tady každej nestuduje a ten, co studuje, tak 

se tomu musí věnovat na stoprocent. Tam taky se moc se vzdělávat. Tam mluvit taky 

jazyky,cizí řeči, to jo? Ale trošku je tam korupce.A kdo má peníze a známí tak studuje 

.00:05:33-4  

T: Hm. 00:05:34-7  

R: A ten, kdo nemá peníze, muže se stát, že i když je nadaný a šikovný, tak se na školu stejně 

nedostane. 

T: V Bulharsku? 00:05:38-9  

R: Ano. 00:05:40-8  

T: Hm. Jasně. A co zdravotnický tady jak vám vyhovuje ten systém? 00:05:43-7  

R: Zdravotnictví je tady super. Je to dobrý, protože jako je velký rozdíl v Bulharsku. V 

Bulharsku, tam zaplatíš a nemostaneš nic. Teď bude se platit 50 korun za recept nebo za 

kontrola. Ale stejně je to lepší než v Bulharsku. V Bulharsku ve zdravotnictví nejsou dobrý 

podmínky. 00:06:07-8  

T: Hm. Ta úroveň není? 00:06:11-2  

R: Není to, a všechno se tam točí kolem známostech a je tam velká korupce. 00:06:20-0  

T: Jo, v Bulharsku je spíš o známostech? 00:06:25-0  

R: Jo o známostech, neexistuje žádný systém..  Tam si platíme zdravotní pojištění a stejně  

všechno musíme zaplatit,jak  operaci, prostě  všechno znova musíme zaplatit. 00:06:39-0  

T: A jak jste říkala, že jste tady měla nějaký zdravotní problém, musela jste být v nemocnici? 

00:06:42-5  

R: Ano. 00:06:44-2  

T: Ale všechno bylo v pořádku? 00:06:44-4  

R: Všechno bylo v pořádku. 00:06:47-6  

T: Chovali se slušně? 00:06:50-1  

R: Chovali se slušně jako, všechno bylo v pořádku. 00:06:52-4  
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T: Jestli jste věřící a jestli tady chodíte třeba do kostela? 00:06:57-9  

R: No já jsem věřící, já jsem křesťanka, tady máme taky kostel jako v Liberci, kam chodí jako 

Rusové a já chodím tam. 00:07:10-2  

T: Hm, takže pravoslavný kostel. 00:07:11-8  

R: No pravoslavný kotel. 00:07:15-2  

T: Jo, jo. A s kým se tady nejvíc stýkáte? Spíš s Čechy nebo máte Bulhary kamarády? 

00:07:21-6  

R: Nejvíc se stýkám s Čechy, ale mám i Bulhary kamarády. 00:07:25-9  

T: Hm. A rozumíte si s Čechy, spíš přes kamarády jste se naučila jazyk jste říkala. 00:07:31-7  

R: Ano, přes kamarády. Rozumíme si, oni se mi naučili řeči, tak vařit česká jídla, všechno mě 

naučili. Pořád jsem s nima v společnosti, taky jsme byli na českých vánocích, jako kamarádka 

mě pozvala na český vánoce. A jako znám tady tradice a jsem se i jako dost přizpůsobila. 

00:07:54-5  

T: A zajímají se oni o bulharskou tradici, o bulharskou kulturu? 00:07:57-3  

R: Jo, zajímají se, mockrát se mě ptali, co máme na vánoce, co vaříme a jaký máme tradice a 

kde slavíme, jak to slavíme. 00:08:15-8  

T: Jasně. 00:08:16-9  

R: A naši kamarádi taky jeli, semnou a se synem do Bulharska. 00:08:21-1  

T: Jo,  jeli s vámi do Bulharska. A líbilo se jim tam? 00:08:28-1  

R: Nooo, jezdí každý rok. 00:08:30-5  

T: O tom, jestli můžete srovnat Českou republiku a Bulharsko, to jste říkala, že ten systém 

vám vyhovuje tady spíš. 00:08:37-0  

R: Ano, ten systém jo. Tady mi chybí to sluníčko. 00:08:43-4  

T: A jaký máte plány do budoucna? Chcete zůstat tady nebo se chcete vrátit do Bulharska? 

00:08:49-6  

R: Zatím nevím. Zatím zůstaneme ještě tady, ale máme tam bydlení, tak asi pudeme na půl. 

00:08:56-2  

T: Jo, že budete jezdit sem a tam. Hm. A v důchodovým věku, já vím, že to je ještě daleko, 

ale chcete být spíš v Bulharsku se známými nebo klidně zůstanete tady? 00:09:07-2  

R: A my budeme i tady, zima tam, léto jako, budeme pořád jako tam i tady. 00:09:12-9  

T: Ale budete mít tady nárok na důchod? 00:09:15-3  

R: No, budeme mít tady nárok na důchod a taky plno věcí, naše bydlení máme, tak i tam 

máme bydlení. Uvidíme, jak to bude. Ale budeme tam i tady. 00:09:32-7  

T: Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli máte trvalý pobyt. 00:09:32-8  
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R: Máme. 00:09:33-9  

T: Jo. A takže vy jste nepocítili nějaký rozdíl, když Bulharsko vstoupilo do Evropský unie 

nebo ano? 00:09:39-1  

R: Ne. 00:09:41-8  

T: Hm. A když jste získali trvalej pobyt, v čem se vám ulehčil život? 00:09:47-7  

R: Všechno, jako to jsem si získala všechno, protože já pracují v cestovní agentuře, a jako 

sáma na sobě, já si sama platím sociální a zdravotní. A jsou jiný podmínky, ono všechno je 

trošku jiný, pohodlnější nebo. A jako ted je to jednoduší , třeba dostaneš i půjčku. 00:10:14-7  

T: Hm. Takže je to výhoda? 00:10:18-6  

R: Je to výhoda. 00:10:20-6  

T: Trvalej pobyt. A můžu se zeptat, jak dlouho po tom, co jste tady byla, jste získala ten 

trvalej pobyt? 00:10:24-6  

R: Tak předtím to bylo, že trvalý pobyt člověk dostal po 10ti letech, ale teř už je to po  letech. 

Ja jsem ho dostala před rokem, takže vlastně, osm let potom, co jsem zde přijela. 00:10:36-4  

T: Jo, jo. A taky to bylo bez problémů? 00:10:38-5  

R: To bylo taky bez problémů. 00:10:41-4  

T: Hm. Jasně. No ode mě je to všechno. Jestli chcete něco říct vy, něco jinýho dodat? Jestli 

vás něco napadá? 00:10:50-1  

R: No tak já zatím taky jako dobrý. Tady jako že se necejtím špatně, cejtím se dobře, jo. 

Jenom jak mi chybí ta rodina, příbuzný, ale tady systém se mi líbí, je lepší, jako je dobrý ten 

systém. 00:11:12-4  

T: Hm. A vidíte nějaký rozdíl? Já nevím, jestli jste byla, ale od té doby, co je Bulharsko v 

Evropské unii, jestli se tam nějak situace zlepšila nebo změnila nějakým způsobem za ten 

rok? 00:11:27-7  

R: Tak já jsem tak byla jen na pár dnů, ale myslím, že se to pomalu bude zlepšovat, už začíná 

mizet ta korupce, ale ještě není moc práce Ale lidi tam jsou pracovitý a budou se snažit, 

myslím si, že potom to bude lepší. 00:11:50-6  

T: Jo, takže myslíte si, že situace se zlepší. 00:11:53-6  

R: Ano, já myslím za 3, 4 nebo nejvíc za 5 let to bude dobrý. 00:11:58-7  

T: Jo, jo, jo. Dobře. Tak já vám ještě jednou moc děkuju.  

 

KONEC 
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Příloha č.4: Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
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Příloha č. 5: Kauzální model- „ Integrace prostřednictvím jazyka“ 
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