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Pracovní podmínky Ukrajinců v ČR  a situace na Ukrajině. 

 

Cílem práce, podle autorky, je zjistit, jak Ukrajinci vnímají své pracovní podmínky v České 

republice. Autorka také zjišťuje jak Ukrajinci vidí situaci na Ukrajině, která je kritická ekonomicky 

a politicky a má své důsledky populační, kulturní, sociální a válečné. 

Práce má část teoretickou a praktickou.  

 

V teoretické části autorka rozebírá základní pojmy jako migrace, uprchlík, azylová a imigrační  

politika, integrace. Hovoří o hlavních tendencích migračních pohybů z hlediska z hlediska 

globalizace a transformace států. Dále se zabývá pojmy jako kultura, zvyky, tradice, multikulturní 

společnost. 

Dále nás seznamuje s pohnutou historií Ukrajiny a ukazuje, že emigrace za lepšími životními 

podmínkami se stává na Ukrajině kulturním standardem. Podrobněji pak rozebírá nedávné události 

spojené se snahou západní částí Ukrajiny se vymanit ze závislosti na Rusku a politickými a 

válečnými důsledky z toho vyplývajícími.  

Autorka se dále věnovala pracovním podmínkám Ukrajinců v České republice, klientskému 

systému, trávení mimopracovního času. Také se zabývala tím, jakou roli u nich hraje religiozita 

jako konsolidační síla. Na závěr teoretické části uvádí organizace na Českobudějovicku, na které se 

ukrajinští migranti nejvíce obrací. 

 

V praktické části autorka zjišťovala jaké mají Ukrajinci v České republice pracovní podmínky a jak 

vnímají situaci ve své vlasti.  Cílovou skupinou byli Ukrajinci, kteří žijí v Českých Budějovicích a 

okolí. Autorka získala respondenty prostřednictvím Centra na podporu integrace cizinců 

Jihočeského kraje. Žen bylo 64 procent. Průměrný věk zkoumaných osob byl 36let. Průměrná doba 

pobytu v České republice byla 11 let. Z padesáti oslovených osob  odpovědělo dvacet pět. Autorka 

použila metodu dotazníkového šetření. Dotazník byl v rodném jazyce respondentů. Výsledky 

zpracovala  a interpretovala.  

 

Ze šetření vyplynulo, že respondenti mají stále silný vztah k jejich vlasti a událostem v ní 

probíhajících. Tím, co jim pomáhá udržet vztah k vlasti a překonávat každodenní překážky, jsou 

jejich tradice a zvyky, které se snaží dodržovat. Jsou spojeny s liturgií řeckokatolické církve. 

Problémem je doba slavení svátků, které časově neodpovídá slavení na Ukrajině a respondenti si  

musí brát dovolenou, aby byli v časovém souladu s vlastí. Setkávání v kostele má také sociální 

aspekt. Řada respondentů paradoxně uvádí, že jim chybí v nové zemi duchovní život.  

Přes toto strádání je situace pro ně v České republice mnohem pozitivnější než v původní vlasti. 

 

Autorka prokazuje dobré teoretické znalosti. Šetření  je provedeno dobře. Autorka dosáhla cíle 

práce. 

Práce je po formální stránce přehledná a logicky uspořádaná. V textu se na několika místech 

vyskytují gramatické chyby. Práce je graficky velmi dobře provedena. 

 

Hodnocení navrhuje velmi dobře. 

Mám otázku: Jak vysvětlíte, že přesto, že respondenti dodržují náboženské tradice a přitom se 

setkávají se s přáteli, strádají nedostatkem duchovního života, jak sami uvádějí? 
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