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Abstrakt

Bakalářská práce „Vnímání a postoje hispánské menšiny ve vztahu k rodině“ se 

zabývá kvalitativním výzkumem, provedeném mezi imigranty ze španělsky mluvících 

zemí žijícími v České republice. Během rozhovorů byly zkoumány postoje respondentů 

vůči povaze a fungování jejich vlastních rodin, přičemž důraz byl kladen na výklad 

hodnotových aspektů vztahujících se k dané kultuře. Práce se následně zaměřuje na 

skutečnost, jak hispánští imigranti vnímají podobu české rodiny a to v souvislosti 

s jejich dvojí kulturní zkušeností. Analytický úsek poskytuje detailní pohled na 

sledovanou problematiku, zakládající se na rozboru dílčích otázek. Souhrnné hledisko je 

poté vyloženo v rámci závěrečné části práce.

Abstract

Bachelor thesis "Perceptions and attitudes to family of Hispanic immigrants" 

deals with the qualitative research conducted among immigrants from Spanish-speaking 

countries living in the Czech Republic. During the interviews were examined attitudes

of respondents towards the interpretation of character and function of their own

families, with an emphasis on the interpretation of the value aspects related to the

culture. The paper then focuses on the fact as how Hispanic immigrants perceive the

form of Czech families in connection with their dual cultural experience. The analytical 

section provides a detailed view at the studied issue, based on an analysis of the 

individual questions. The global perspective is then interpreted within the final part of 

the paper.
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Úvod

Ve své bakalářské práci se věnuji zkoumání, které se týká postojů a způsobu 

nahlížení imigrantů hispánského původu žijících v České republice na problematiku 

rodiny. Instituce rodiny je v sociologické teorii chápána jako jeden ze základních 

stabilizujících prvků sociálního systému. [Možný 2008: 15] Aby jako taková mohla 

fungovat, je nezbytný její soulad s konkrétními sociálními podmínkami a rovněž s 

hodnotovou orientací pěstovanou v dané společnosti. Neboť vzhledem k nesmírné 

kulturní variabilitě napříč národy je nemožné dosáhnout její jednotné povahy co do 

celosvětového měřítka. Jak bude ukázáno v této práci, na základě působení kulturně 

ustálených představ o podobě fungování rodiny, si jednotlivci utvářejí ideu toho, jaká 

by rodina dle jejich chápání měla být. Ve chvíli, kdy se určitá osoba stává imigrantem a 

tím pádem se dostává do kontaktu se životem v jiné zemi, než ve které trávila svůj 

dosavadní život, jsou její kulturní předpoklady a očekávání, které si s sebou do nové 

země přiváží, konfrontovány s hodnotami nové hostitelské kultury. Tento střet 

kulturních výkladů, kterému jsou přistěhovalci vystaveni, ovlivňuje jak interpretaci 

jejich původní kultury, tak způsob jejich nahlížení na povahu hostitelské kultury, na 

který bude především orientována pozornost v této práci. [Mahalingam 2006: 2] 

Prostřednictvím objasnění odlišností hodnotových hledisek založených na různosti 

kulturních dispozic a jejich vzájemné srovnání v rámci interpretace vnímání rodiny, je 

v této práci usilováno o podání obrazu náhledu hispánských imigrantů na tento jev při 

uvažování jejich dvojí kulturní zkušenosti.

1. Vnímání rodiny v hispánském světě

Jak již bylo zmíněno výše v úvodu této práce, hodnotové aspekty vycházející 

z kulturních očekávání, ovlivňují způsob, jakým lidé žijící v dané společnosti nahlížejí 

na jevy, ke kterým se tyto předpoklady vážou. Hispánská kultura oplývá celou řadou 

kulturně specifických fenoménů, jimiž je mimo jiné zatížena instituce rodiny. První ze 

tří sociálních modelů, který je pravděpodobně nejtěsněji spjatý se studovanou 

tematikou, neboť jeho název přímo souvisí s pojmem rodiny, poukazuje na vysokou 

hodnotu, kterou obyvatelé zemí spadajících do hispánského teritoria rodině a 
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příbuzenským vztahům přisuzují. Jedná se o koncept familismu, jehož jednotlivé prvky 

budou podrobněji rozebrány v následujících kapitolách. Rovněž postavení hispánského 

muže a ženy je definováno komplexem předpokládaného chování, pro jehož označení se 

užívají pojmy machismus a marianismus. Mezi ostatní oblasti sociální interakce, které 

vliv těchto modelů pokrývá, se řadí také rodinné prostředí.

Abychom byli schopni objasnit náhled hispánských imigrantů na podobu české

rodiny, je nejprve nutné objasnit prvky vztahující se k dané problematice, které jsou 

pro tamní kulturu příznačné. Jejich podrobný výklad s následným odhalením způsobu, 

jakým jsou tyto jevy interpretovány jednotlivými respondenty, představuje platformu 

pro pochopení jejich vnímání české rodiny na pozadí hodnot, kterými disponují ze své 

domovské kultury.

1.1 Vztah mezi matkou a otcem

Okamžik, kdy ženy získaly možnost finančně přispět do hospodaření rodiny, se 

stala jedním z klíčových faktorů podněcující změnu v manželských vztazích. Podle 

Singlyho „námezdní práce žen částečně mění povahu pout, která je vážou k jejich 

partnerovi. Dává jim klíč ke svobodě.“ [Singly 1999: 105] Pozice muže, který byl do té 

doby považován za jediného poskytovatele materiálního zabezpečení rodiny, se 

s narůstající ekonomickou nezávislostí ženy ocitla pod zvýšeným tlakem. [Georgas et 

al. 2006: 97] Spolu s těmito vlivy, které vytvářejí prostor pro transformaci reality 

soudobého rodinného života, hrají velkou roli sociální normy dané společnosti, a tudíž 

je v rámci mnoha systémů sociálního zabezpečení muž stále chápán jako tradiční živitel, 

neboť tato představa nadále odpovídá očekávání většinové populace. [Angel & Angel 

2009: 61] Tento fakt je jedním z důvodů, díky kterým je v současných rodinách 

patriarchální vliv stále patrný. [Georgas et al. 2006: 95] 

V rámci hispánských rodin, na které je zaměřena pozornost v této práci, obvykle 

přísluší matkám provádět běžná rozhodnutí týkající se denního chodu domácnosti. 

Ovšem rozhodnutí, která jsou považována v rodině za důležitá, musí žena zpravidla 

prodiskutovat se svým manželem. [Galanti 2003: 183] Legitimita, ze které hispánští 

muži čerpají svoji autoritářskou pozici, je částečně zakotvena v již zmíněné dlouhodobé 
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společenské tradici dané kultury, jejíž součástí je pevně zakotvená idea otce, jakožto 

ochránce a živitele rodiny. [Haxton & Harknett 2009: 1032] Pro ženy žijící ve 

společnostech, ve kterých je kladen velký důraz na hodnotu rodiny, a ve kterých je 

spatřováno klíčové pole působnosti ženy v roli matky a manželky, není závislost na 

manželovi nijak neobvyklá. [Angel & Angel 2009: 61]

Chile1: „Navzdory poklesu autority otce, chápání mateřství jako svobodného 

rozhodnutí a zvyšujícímu se podílu ekonomicky aktivních žen, stále přetrvávají některé 

tradiční hodnoty, které posilují nerovnost mezi pohlavími, dokonce i u žen.“ [Georgas et 

al. 2006: 301]

Podle teorie Constantity Safilios-Rothschildové je skutečnost, že je zpravidla 

jeden z manželů v oblasti rozhodování tím silnějším v rodině, hluboce ovlivněna 

sociálními normami, které jsou pěstované v dané společnosti, a které tohoto jedince 

učinily tím nejpovolanějším k uskutečňování rozhodnutí. Právě kulturně stabilizované 

vzorce chování jeho moc legitimizují a umožňují danému jednotlivci uplatňovat svou 

autoritu nad ostatními tak, že již nemusí vynakládat žádné úsilí pro získání vlivu nad 

kontrolovanými osobami. [Safilios-Rothschild 1970: 540] V případě hispánských rodin 

se této kulturně podmíněné autoritě těší muži-manželé a to na základě dvou ustálených 

pojetí, která se vztahují k postavení muže a ženy ve společnosti. Jedná se o koncepty 

machismu a marianismu. 

Machismus (machismo) je termín, který se často používá ve spojení s muži 

hispánského původu. Může mít jak pozitivní, tak negativní důsledky. Pozitivní stránka 

machismu spočívá v úsilí muže o materiální zajištění a ochranu rodiny, v uvědomění si 

a plnění vlastních povinností ve vztahu k rodině. Na druhé straně se může machismus 

projevovat sklonem k alkoholismu a domácímu násilí, prostřednictvím kterých si 

někteří muži přehnaně dokazují vlastní mužskost. [Galanti 2003: 183] Naproti tomu role 

hispánské ženy spočívá podle modelu marianismu (marianismo) v sebeobětavé péči o 

rodinu. Jejím hlavním úkolem je v zásadě vařit, uklízet a starat se o děti. Správná 

manželka by se rovněž měla podřídit vůli svého manžela a plnit jeho příkazy. Měla by 

za svým manželem stát za každých okolností, i když s ním nesouhlasí. [Galanti 2003: 

183] Kromě povinností vůči manželovi a dětem vymezuje koncept marianismu rovněž 

                                                     
1 Země, ke které se dle literatury vztahuje daná citace.
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závazek ženy ctít tradice jako zákony a udržovat vřelé vztahy s rodinou manžela bez 

ohledu na to, zda se příbuzní chovají netaktně či nepříjemně. [Mahalingam 2006: 6]

Chile: „Muži a ženy si nadále cenní tradičních rodičovských rolí muže jako 

živitele a ženy v domácnosti s dětmi.“ [George et al. 2006: 300]

Postupně se rozšiřující ekonomická nezávislost žen však naráží na ustálené 

hodnotové zatížení rodiny pěstované ve společnosti a narušuje tak konvenční představy 

o fungování rodiny, ve které je manžel tím, kdo rozhoduje, a žena jemu podřízeným 

elementem.

Chile: „Se zvyšováním podílu pracujících žen, přináší přetrvávání těchto 

tradičních hodnot konflikty v manželských vztazích.“ [Georgas et al. 2006: 300]

Postupné rozšiřování ekonomické nezávislosti žen je úzce spjato s narušením 

kulturně definované pozice muže, jakožto výhradního živitele, a rovněž legitimizací 

jeho autority vycházející z této pozice. V rámci otázky, jež se orientuje na porozumění 

vztahu mezi matkou a otcem, se chci zaměřit na skutečnost, jak je prostřednictvím 

interpretace jednotlivých dotazovaných vnímána autorita otce v rodině a jakým

způsobem je v této souvislosti chápáno postavení matky s přihlédnutím k problematice 

ekonomické závislosti, resp. nezávislosti.

S manželským soužitím, jakožto soužitím muže a ženy ve společné domácnosti, 

jsou spjaty povinnosti na stranách obou partnerů, které je pro zajištění chodu rodiny 

nutné plnit. K tomu, aby byly jednotlivé závazky řádně realizovány, je třeba, aby si oba 

partneři byli vědomi, které úkoly náleží do jejich vlastní sféry působnosti, tedy jaká je 

jejich role2 v rodině. V oblasti rodičovských rolí, je toto očekávané chování z velké 

míry definováno z hlediska pohlaví. S touto skutečností souvisí fakt, že zpravidla 

„matka představuje středobod rodiny, je vnímavější vůči potřebám dětí, jelikož je jim 

emocionálně blíž než otec a je jim rovněž více oddána.“ [Georgas et al. 2006: 96] Lze 

říci, že expresivní role matky, kterou jí přisoudil Talcott Parsons ve své teorii rodiny, se 

oproti minulosti nijak výrazně nezměnila a matka tak zůstává hlavním citovým 

elementem, který udržuje rodinu pohromadě. Avšak na rozdíl od doby, kdy tento výklad 

                                                     
2 Role se týká očekávaného chování, které se váže k danému statusu. [Eshleman 1988: 300]
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vznikl, není již v dnešních rodinách rozdělení úloh natolik striktní, neboť se ženy svým 

nástupem do zaměstnání začaly podílet rovněž na instrumentální roli, která se vztahuje 

k materiálnímu zabezpečení rodiny a náležela v minulosti výhradně mužům. [Georgas 

et al. 2006: 97] Žena-manželka se tím pádem dostala do situace, která ji váže k plnění 

dvou rolí zároveň, tj. zahrnuje jednak práci mimo domov a současně její roli v rodině. 

[Georgas et al. 2006: 96] Muži se sice ve většině rodin podílejí na péči o domácnost, 

avšak množství času a úsilí, které těmto činnostem věnují, nejsou příliš velké. [Georgas 

et al. 2006: 97] 

Španělsko: „Tradiční genderové role a dělba práce stále přežívají navzdory 

prosazování rovnosti pohlaví v oblasti legislativy, vzdělání a institucionálních 

programů.“ [George et al. 2006: 465]

Přetrvávání tradičních hodnot v oblasti rodičovských rolí částečně vychází z již 

diskutovaných sociálních modelů machismu a marianismu, které ustanovují mužům a 

ženám z hlediska pohlaví kulturně definované sféry, kterým by se měli v rámci péče o 

rodinu a domácnost věnovat. Avšak v souvislosti s probíhajícími strukturálními 

změnami v rodině se ženy musí vyrovnávat s dvojí povahou vlastní role, tj. snažit se o 

sladění dosavadní role matky a pečovatelky o domácnost s rolí zaměstnankyně. [Angel 

& Angel 2009: 62] Tím se ženy vymykají úloze, která jim byla do nedávné doby 

připisována a rozšiřuje rozsah jejich odpovědnosti vůči rodině.

Povaha rozdělení rodičovských rolí je předmětem druhé otázky vztahující se 

k šetření pojetí vztahu mezi matkou a otcem. Respondenti budou tázáni na skutečnosti, 

týkající se objasnění rolí matky a otce v jejich rodině, přičemž snahou bude zjistit, jaká 

je konkrétní podoba těchto rolí dle jejich individuální interpretace, vzhledem k 

tradičnímu rozdělení rolí založeném na kulturních zvyklostech daných zemí. Pozornost 

bude orientována na výklad vztahující se k rozdělení úkolů v oblasti péče o děti a 

domácnost mezi manželi a na rozsah participace muže v těchto sférách.

1.2 Sociální síť rodiny

V představách mnoha sociologů a psychologů ze západních zemí je pojem 

„rodina“ totožný s termínem „nukleární rodina“. Tento přístup naprosto abstrahuje od 
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vlivu prarodičů, tet, strýců, bratranců a dalších příbuzných na danou rodinu. [Georgas et 

al. 2006: 33] V rámci mnoha výzkumů však bylo již prokázáno, že nukleární rodina ve 

své ryzí podobě zcela izolovaná od ostatních příbuzných je spíše fiktivním modelem 

než realitou. Ve skutečnosti funguje každá rodina jako součást sítě nukleárních rodin, 

které mají mezi sebou úzké kontakty a poskytují si vzájemně pomoc. [Eshleman 1988: 

101] Lze tedy říci, že „nukleární rodina je základním prvkem všech rozšířených rodin.“ 

[Georgas et al. 2006: 33] Přestože oproti minulosti, kdy příslušnost k rodině 

představovala existenční nutnost, byla rodina zbavena některých ze svých funkcí a její 

úlohu převzal v určitých oblastech stát, tendence obracet se k příbuzným pro pomoc 

v nouzi, či při zvládání každodenních činností péče o rodinu, není ničím neobvyklá. 

„Schopnost rodiny vychovávat děti a vyrovnávat se s těžkostmi je závislá na tom, jak je 

rodina napojena na své sociální okolí. Toto spojení se nazývá sociální sítí rodiny. 

Sociální síť rodiny je koalice rodin na sobě závislých, do níž se někdy počítají ještě jiní 

nepříbuzní lidé.“ [Matoušek 2003: 84] Důležitost, kterou pak přikládáme vztahům 

s jednotlivými členy konkrétní sociální sítě je ovlivněna především blízkostí z hlediska 

pokrevního příbuzenství. „Intenzita vztahů se liší podle rodinných a příbuzenských 

okruhů. V centru je vlastní rodina. Různé indikátory ukazují, že zaujímá první místo.“

[Singly 1999: 80] 

V hispánské kultuře se rodina nachází na vysoké pozici hodnotového žebříčku. 

Často není chápána pouze jako úzká nukleární rodina zahrnující rodiče a děti, nýbrž do 

ní spadá celá řada dalších příbuzných osob. Tento fakt je dán skutečností, že Hispánci 

zastávají všeobecně normativní orientaci, která je charakteristická zaměřením nejen na 

vlastní rodinu, ale rovněž i na udržování blízkých vztahů s širší rodinou. [Oropesa & 

Landale 2004: 906] 

„Navzdory strukturální změně si život v rámci rozšířené rodiny uchoval důležité 

místo v chilské společnosti. Přestože se předpokládá, že si páry založí své vlastní 

domovy, zůstávají v blízkém kontaktu se členy svých širších rodin.“ [Georgas et al. 

2006: 299]

Podstata dnešní rozšířené rodiny již nespočívá v naprosté ekonomické závislosti 

příbuzných a bydlení pod společnou střechou. Jak poznamenává Betty Yorburg ve své 

typologii rodinných struktur, rozšířená rodina byla modifikována tím způsobem, že se 

rodiny z hospodářského hlediska od sebe oddělily, avšak materiální podpory je 
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dosaženo na základě přetrvávajících silných příbuzenských vztahových vazeb. 

[Eshleman 1988: 101] 

Španělsko: „Převažující nukleární struktura a neolokální místo bydliště po 

svatbě vyústila v málo časté soužití více generací. Proto hodnotová orientace zaměřená 

na rodinu vede lidi k tomu, aby investovali hodně času do rodinné komunikace a 

návštěv.“ [Georgas et al. 2006: 465]

Hodnotový základ vztahující se k hispánskému vnímání rodiny spočívá 

v konceptu familismu (familismo), který byl jako významná součást hispánské kultury 

prokázán v rámci několika provedených výzkumů. [Desmond & López Turkley 209: 

314] „Klade důraz na kohezi mezi členy rodiny a pouta, která drží rodinu pohromadě, 

jsou považována prakticky za posvátná.“ [Zayas & Palleja 1988: 261] Vztahuje se k 

loajalitě, reciprocitě a solidaritě v rámci nejbližší i široké rodiny, přičemž zájem rodiny 

stojí nad zájmem jednotlivce. [Galanti 2003: 181] Tento model se projevuje ve třech 

dimenzích. Jedná se o subjektivní dimenzi zahrnující postoje a hodnoty upřednostňující 

blaho rodiny, behaviorální dimenzi vztahující se ke každodennímu rozhodování, stejně 

tak jako k významným rozhodnutím, která v sobě nesou aspekt loajality k rodině a 

konečně strukturální dimenzi, která se týká povahy příbuzenské sítě. [Desmond & 

López Turkley 2009: 314] Familistické zaměření na rodinu vytváří v jejích členech ideu

povinnosti pomoci příbuzným v době, kdy se rodina nachází v nouzi. [Zayas & Palleja 

1988: 261] 

Nejčastějším typem vzájemné výpomoci mezi rodinami je mezigenerační 

podpora mezi rodiči a jejich dospělými dětmi s vlastní rodinou. „Rodiče chtějí pomáhat 

svým dospělým dětem jednak proto, že jim chtějí dát najevo svoje city a převést svá 

afektivní pouta do praktických činů, jednak proto, že jim chtějí dát možnost „žít svůj 

život“.“ [Singly 1999: 73] Ačkoliv výzkumů zabývajících se tematikou příbuzenské 

podpory v rámci hispánských rodin nebylo provedeno mnoho, lze zmínit například 

šetření realizované Garcíou (1993), jehož výsledkem bylo zjištění, že mezigenerační 

kontakt je v rodinách hispánského původu častý a považovaný za mimořádně důležitý. 

Rodinná solidarita se však neprojevuje pouze ze strany rodičů, i když ve většině případů 

právě na ně připadá největší podíl z celkové poskytované pomoci. Pro každou rodinu je 

důležité pěstovat blízké vztahy rovněž s dalšími příbuznými, neboť úzké rodinné vazby 

poskytují podpůrnou síť v čase, kdy se daná nukleární rodina nachází v krizovém 
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období. [Georgas et al. 2006: 299] Tento přístup vyúsťuje k úzké rodinné spolupráci, 

která zahrnuje nejrůznější formy rodinné solidarity. 

Podle teorie Agnés Pitrouové lze tyto rozličné formy seskupit do dvou velkých 

typů pomoci. Jednak jde o pomoc, která se zaměřuje na zajištění běžného chodu rodiny, 

a která má rodinu ochránit v případě neočekávaných výdajů nebo jiných náhlých obtíží. 

Druhý typ je definován orientací k sociálnímu vzestupu rodiny a „nabývá buď formy 

užitečných služeb“ nebo „může mít také formu pomoci směřující k tomu, aby 

provdané/ženaté děti dosáhly co nejdříve stejného statusu jako jejich rodiče.“ [Singly 

1999: 73]

Výše charakterizované pojetí vztahů v hispánských rodinách úzce souvisí 

s kolektivistickým zaměřením hodnot, které se v daných společnostech pěstuje. 

Kupříkladu „španělská tradiční kultura sdílela kolektivistickou orientaci s dalšími 

středozemskými kulturami. Tato orientace klade důraz na mezilidské hierarchické 

vztahy v rámci příbuzenstva a dalších blízkých osob.“ [Georgas et al. 2006: 461] 

Obdobné hodnotové systémy byly zjištěny hned u několika dalších hispánských skupin 

obyvatel, zahrnující Mexičany, Kolumbijce nebo obyvatele Dominikánské republiky. 

[Zayas & Palleja 1988: 261]

„Navzdory vzestupu individualistických tendencí, (...) kolektivistické hodnoty 

stále ovlivňují rodinné rozhodování a chování mladých lidí ve Španělsku.“ [Georgas et 

al. 2006: 466]

Výzkumné otázky vztahující se k šetření příbuzenských vztahů v rámci širší 

rodiny v sobě zahrnují dva aspekty. V prvním případě je cílem, prostřednictvím 

interpretace jednotlivých dotazovaných, získat představu o jejich vnímání 

příbuzenského okruhu vzhledem k jejich zkušenosti z domovské kultury. Druhé 

hledisko v sobě pak zahrnuje fenomén rodinné solidarity a jeho chápání danými 

respondenty ve vztahu k jejich původní kultuře a hodnotám, které se k ní vážou.
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2. Aspekt migrace

Migrace obyvatel již v současnosti nemá charakter lokálního jevu omezujícího 

se na mobilitu osob mezi konkrétními oblastmi či státy, nýbrž zahrnuje celoplanetární 

pohyb jednotlivců či skupin lidí. Vzhledem k této skutečnosti přeorientovala sociologie 

v rámci výzkumných praktik svůj pohled na přistěhovalce jakožto zvláštní sociální 

kategorii a začala rozumět migrací proces, kterým se nejen jedinci, ale taktéž celé 

kultury přesouvají z jednoho místa na druhé. [Mahalingam 206: 45] Ve vztahu 

k tematice této práce představuje migrační aspekt fundamentální část, neboť veškeré 

zjištěné skutečnosti, vztahující se k nahlížení respondentů na jejich vlastní rodiny, nám 

teprve při úvaze tohoto hlediska umožňují dojít k interpretaci vnímání podoby české 

rodiny z jejich pozice hispánských imigrantů. Pro objasnění povahy dvojího kulturního 

vlivu, kterému jsou dotazované osoby vystaveny, jsou podstatné pojmy hodnotového 

systému, kulturní distance a míry individualismu, resp. kolektivismu. Porozumění těmto 

fenoménům nám dává možnost najít cestu k pochopení a vysvětlení daných kulturních 

rozdílů tak, jak je vnímají sami respondenti podle svých slov.

Skutečnost, že jsou imigranti vystaveni dvěma kulturám, resp. pohledům na svět, 

ovlivňuje jak jejich vnímání hostitelské kultury, tak interpretaci jejich domovské 

kultury. [Mahalingam 2006: 2] Důvodem jsou rozdílné hodnoty, které si příslušníci cizí 

kultury přivážejí s sebou do cílové země. Výrazné odlišnosti se mohou vyskytovat jak 

v hodnotách samotných, tak v jejich hierarchickém uspořádání podle důležitosti, 

tj.v rámci systému hodnot. „Systém hodnot určuje nejobecnější postoje, životní styl a 

morálku každého člověka.“ [Průcha 2010: 79] Jeho přizpůsobení se novým podmínkám 

může představovat komplikovaný proces, neboť je formován a upevňován během 

procesu socializace a navíc není pouze vlastností jednotlivců, „ale je spjat i se 

společenskými skupinami, s etniky a národy.“ [Průcha 2010: 80] Hodnoty, kterými daný 

jedinec disponuje ve vztahu ke své domovské kultuře, se tedy promítají do hlediska, 

které imigrant zaujímá vůči hodnotám pěstovaným v hostitelské kultuře.

„Hodnotové systémy jsou kulturně variabilní, tj. mezi jednotlivými etnickými 

skupinami, národy apod. se více či méně odlišují.“ [Průcha 2010: 28] Rozsah a 

charakter rozdílů zahrnující nejen hodnotový aspekt, ale rovněž další fenomény týkající 

se kultury jako celku určuje míra kulturní distance mezi danými národy. Ta je 
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„vymezovaná jako stupeň blízkosti či vzdálenosti kultury hostitelské země ke kultuře 

původní země imigrantů.“ [Průcha 2010: 100] Zahrnuje v sobě všeobecný pohled na 

svět, stejně jako postoje, vnímání a úvahy, které byly vytvořeny v rámci určitého 

kulturního kontextu. [Raza et al. 2002: 296] Právě její úroveň má zásadní vliv nejen na 

schopnost adaptace imigrantů, ale rovněž na konkrétní podobu jejich reflexe hostitelské 

kultury. Pojem kulturní distance se vztahuje k pomyslným hranicím mezi kulturami, 

které mají různou míru propustnosti. „Sociální determinanty jako jazyková bariéra, 

nebo rozdíly ve společenském postavení, nebo kombinace obou mohou ovlivňovat ve 

významném rozsahu propustnost těchto hranic a následně způsobit zvětšení kulturní 

distance.“ [Raza et al. 2002: 296]

Interkulturní charakteristiku, z jejíhož hlediska se významně diferencují 

jednotlivé národy světa, představuje rovněž dimenze individualismu a kolektivismu, 

jejíž koncepci vytvořil nizozemský vědec Geert Hofstede. Tento model dělí společnosti 

do dvou skupin. Podstatným znakem, odlišujícím obě kategorie, je přístup k jednotlivci. 

V rámci individualistických kultur se předpokládá upřednostnění zájmu jedince před 

zájmem většího celku, zatímco pro kolektivistické kultury je typické podřízení 

jednotlivce skupině. [Průcha 2010: 85] „Individualismus přísluší společnostem, v nichž 

jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, že každý se stará sám o sebe a svou 

nejbližší rodinu. Kolektivismus jako jeho opak přináleží ke společnostem, ve kterých 

jsou lidé od narození po celý život integrováni do silných a soudržných skupin, které je 

v průběhu jejich životů chrání výměnou za jejich věrnost.“ [Průcha 2010: 85] Geert 

Hofstede prováděl během sedmdesátých let řadu šetření porovnávajících index 

individualismu3 jednotlivých národů. V té době sice nebylo možné šetření provést také 

v České republice, avšak v rámci srovnávacího výzkumu za použití Hosftedeho 

metodiky byla hodnota této veličiny před několika lety určena. Z výsledků daného 

šetření vyplývá, že česká kultura je zatížena relativně vysokým sklonem 

k individualismu. [Průcha 2010: 83] Bude tedy velmi zajímavé rozpoznat přístup 

hispánských imigrantů vůči této problematice, neboť jak již bylo zmíněno výše, pro 

jejich domovskou kulturu je typické kolektivistické zaměření hodnot stavěné na 

základech kulturně ustáleného konceptu familismu.

                                                     
3

Index individualismu je odvozen z odpovědí respondentů na otázky vztahující se k jejich hodnocení 
významu osobního času mimo práci aj. [Průcha 2010: 85]
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Aspekt migrace představuje základní linii pojící veškeré diskutované koncepty 

vztahující se k hispánské kultuře. Způsob, jakým se respondenti vyjadřují o vlastní 

rodině, je dán hodnotovými základy spadajícími do jejich domovské kultury. Postoj, 

který zaujímají vůči fungování a podobě rodiny v České republice, je určen jejich 

výjimečným postavením osob vystavených dvojímu kulturnímu působení. Do 

interpretace vstupují jejich původní hodnoty konfrontované s významy hodnot 

hostitelské kultury a právě na základě jejich vzájemného vztahu, projevujícím se mírou 

vzájemné distance obou kultur, můžeme objasnit jejich vlastní vnímání studované 

problematiky. Otázka zahrnující migrační hledisko si klade za cíl postihnout náhled 

hispánských přistěhovalců na rodinné prostředí a proces fungování české rodiny, stejně 

jako na kulturní rozdíly panující v oblasti rodinného života v případě daných zemí. 

Důležitým momentem je přitom propojení jejich interpretací s hodnotovým hlediskem.

3. Metodologie výzkumu

Pro výzkum postojů hispánských imigrantů v České republice ve vztahu k rodině 

jsem zvolila kvalitativní formu šetření, neboť se tento typ zaměřuje na podrobný popis 

konkrétního případu a na líčení událostí každodenního života, které může z časového 

hlediska zahrnovat delší údobí. [Hendl 2008: 161] Dalším důvodem volby kvalitativní 

metody je celková povaha výzkumného problému, který se zaměřuje na rodinné vztahy 

a na jejich interpretaci daným respondentem. Pro zachycení různorodosti a originality 

odpovědí, se jeví kvalitativní přístup jako vhodnější forma, než standardizovaný 

kvantitativní typ šetření. 

Jelikož jsem si v rámci sledované tematiky, tj. povahy vnímání vlastní rodiny 

hispánských imigrantů ve vztahu k jejich chápání české rodiny, vybrala pouze některé 

její aspekty, bylo třeba, aby i témata diskutovaná během rozhovoru byla do určité míry 

vymezená. Poněvadž by narativní rozhovor přinesl v tomto případě velké množství 

informací spadající mimo studovanou oblast, rozhodla jsem se zvolit metodu rozhovoru 

pomocí návodu. Tento postup mi jako tazateli „umožňuje provést rozhovory s několika 

lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnávání. Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, 

ale dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.“ [Hendl 

2008: 174] Další výhodou je rovněž možnost případného odhalení skutečností, které 
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nebyly při zpracovávání teoretické koncepce a tvorbě otázek uvažovány, ale přesto mají 

vztah ke zkoumanému tématu. Vzhledem k těmto skutečnostem považuji interview 

s návodem za nejvyváženější metodu co do zachycení relevantních informací a rovněž 

individuálních odlišností. 

Mým plánem je vytvořit nahrávky jednotlivých rozhovorů, abych se namísto 

pořizování zápisků během interview mohla věnovat odpovědím respondenta a pružně na 

ně reagovat (z jedenácti provedených rozhovorů se mi nepodařilo nahrát pouze jeden z 

nich). Následně se chci zaměřit na zpracování záznamů interview spočívající 

v částečném přepisu a vytvoření poznámek, pomocí kterých budu moci v první fázi 

interpretovat vnímání diskutovaných aspektů respondenty v případě jejich vlastních 

rodin a posléze získaná sdělení uvést do vztahu s jejich chápáním české rodiny.

Přestože považuji v tomto případě kvalitativní metodu za vhodnější formu 

analýzy dat, může docházet především v souvislosti s nestrukturovanou povahou 

shromážděných informací k jejich problematickému vyhodnocení. [Hendl 2008: 223] 

Zejména subjektivní orientace výzkumníka na určité údaje a abstrahování od ostatních 

skutečností, či nedostatečná schopnost vnímat zkoumanou problematiku vyváženě jako 

komplexní celek, může působit při analýze značné potíže. [Hendl 2008: 224] 

Předpokládám, že existence záznamů provedených rozhovorů a tím možnost jejich 

opakovaného poslechu a následného rozboru, by mohla výskyt této metodologické 

chyby do značné míry redukovat.

Otevřené otázky, které byly využity v rámci provedeného šetření, jsem rozdělila 

do několika skupin podle vazby ke konkrétním stránkám zkoumané problematiky. Ráda 

bych se nyní věnovala jejich relevanci k zodpovězení jednotlivých výzkumných otázek.

První sada pěti diskutovaných otázek se vztahuje k vnímání patriarchální 

autority a ke skutečnosti, jak je v této souvislosti rozuměno postavení matky. Zřetel je 

přitom brán rovněž na aspekt její ekonomické závislosti či nezávislosti na manželovi.

1. Myslíte si, že je jeden z Vašich rodičů dominantnější než druhý?

Cílem této otázky je rozpoznat obecný charakter dělení moci mezi rodiči a 

zjistit, zda je potenciální převaha jednoho z nich určena na základě pohlaví ve vztahu ke 
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zmiňovaným konceptům machismu a marianismu, či jde spíše o subjektivní záležitost 

povahových rysů rodičů.

2. Jak se Vaši rodiče rozhodovali o běžných výdajích týkajících se domácnosti? 

Například ohledně útraty na jídlo nebo ošacení?

Tato otázka sleduje povahu rozhodování v rodině. Dle teoretických východisek 

spadá oblast běžných rozhodnutí týkajících se domácnosti mezi úlohy manželky. 

Pozorována tedy bude případná participace muže na rozhodnutích tohoto typu. 

3. Jak se Vaši rodiče rozhodovali o výjimečných finančních výdajích rodiny? Například 

za dovolenou, automobil, nábytek apod.?

Druhá otázka směřující k určení rázu rozhodovacího procesu mezi rodiči sleduje 

tradiční oblast působnosti muže, v jejímž rámci měla žena obvykle poradní hlas. 

Smyslem této otázky je zjistit, nakolik daná situace odpovídá těmto teoretickým 

předpokladům, či zda došlo k posunu, resp. ustavení názorové rovnováhy mezi manželi.

4. Je ve Vaší zemi obvyklé, že vdané ženy, které mají děti, pracují?

Otázka zkoumající obecný kulturní předpoklad vztahující se k zaměstnávání 

vdaných žen a především pak přístup vůči tomuto jevu v minulosti a současnosti 

z pohledu respondenta. K této vzájemné komparaci má dotazovaného navést rovněž 

následující dotaz.

5. Pracovala Vaše matka v době, kdy jste žil/a s Vaší rodinou?

Pátá otázka je úzce spojena s předchozí, na rozdíl od ní ale zkoumá případový 

charakter daného jevu ve vztahu k rodině respondenta. Vzhledem ke strukturálním 

změnám diskutovaným v teoretické části, zejména pak co se týče masivního rozšíření 

zaměstnávání žen, se předpokládá, že se budou výpovědi respondentů o tehdejší a 

současné situaci významně lišit. 



15

Druhý soubor otázek, týkající se interpretace vztahů mezi matkou a otcem 

v rodinách dotazovaných hispánských imigrantů, zkoumá povahu rozdělení 

rodičovských rolí při plnění rodinných povinností. 

6. Jak se Vaši rodiče podíleli na péči o domácnost? Pomáhal Váš otec matce 

s domácími pracemi?

Cílem této otázky je odhalit povahu role matky, přičemž její individuální pojetí 

z hlediska respondentů bude zkoumáno ve vztahu ke konceptu marianismu, který 

vymezuje úlohu ženy coby pečovatelky o děti a manžela, a muže jakožto živitele 

zajišťujícího materiální zabezpečení rodiny. Jelikož podstata tohoto principu ukládá 

problematiku diskutovanou v této otázce na starost ženě, pozornost bude rovněž 

věnována případnému podílu manžela na péči o domácnost, resp. rozsahu konkrétních 

aktivit jím vykonávaných v této oblasti.

7. Jak se Vaši rodiče podíleli na péči o Vás, děti? Například při přípravě do školy nebo 

trávení volného času?

Druhý dotaz, který je svým námětem orientovaný na míru participace otce 

v rámci každodenní péče o rodinu. V tomto případě se zájem soustřeďuje na rozsah času 

a aktivit věnovaných dětem ze strany jejich otce.

8. Který z Vašich rodičů Vám jako dítěti poskytoval emocionální podporu?

Poslední ze sady otázek zaměřených na genderovou dělbu rodičovských rolí a na 

jim příslušné okruhy povinností bere v potaz expresivní stránku. Úmyslem je zjistit, 

který z rodičů je dle mínění respondenta nositelem této role. Vzhledem k teoretickým 

předpokladům je očekávaná vyšší účast matky na citové podpoře dětí.
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Dvě následující sady otázek se specializují na podobu příbuzenských vztahů dle 

zkušeností respondentů v rámci jejich vlastních rodin, konkrétně pak na rozsah a kvalitu 

vztahové sítě a na solidaritu v rámci širší rodiny.

9. Setkávala se Vaše rodina pravidelně s některými z příbuzných? Popiště mi, prosím, o 

jaké šlo příležitosti.

První z otázek zkoumajících příbuzenské vztahy usiluje o postihnutí těsnosti 

vazeb mezi rodinou dotazovaného a širším příbuzenstvem. Studován je z hlediska 

konceptu familismu strukturální aspekt postihující zejména rozsah osob náležících do 

nejdůvěrnější vztahové sítě dané rodiny. Jedná se o blízkost na bázi běžného denního 

styku či pravidelného shledávání při příležitostech všedního charakteru. Deskripce 

okolností za jakých docházelo k setkávání, umožňuje dosáhnout hlubšího pochopení 

konkrétní podoby vztahů mezi rodinou daného respondenta a jednotlivými příbuznými. 

Vzhledem ke kolektivistické hodnotové orientaci Hispánců ve vztahu k rodině a k 

existenci kulturně ustáleného modelu familismu lze předpokládat úzké rodinné vztahy 

sahající za hranici nukleární rodiny. 

10. Setkávala se Vaše rodina s některými příbuznými pouze výjimečně? Popište mi, 

prosím, o jaké šlo příležitosti.

Tato otázka dokresluje interpretaci podoby vztahové sítě dané rodiny o další 

příbuzné osoby, jejichž vzájemný kontakt je z nejrůznějších důvodů vzácný, avšak 

dotyčný respondent tyto jednotlivce přesto identifikuje jako součást příbuzenské 

struktury. Jak již bylo uvedeno výše, vylíčení situací, v jejichž rámci docházelo 

k setkávání, představuje hodnotnou informaci pro kvalitnější porozumění povahy 

vztahu mezi rodinou a odpovídajícím příbuzným. Kupříkladu jedinec, kterého dělí od 

dané rodiny velká geografická vzdálenost, může pro rodinu představovat jednoho 

z nejdůležitějších lidí spadajících do příbuzenské sítě, přestože je jejich vzájemný 

kontakt co do frekvence osobních setkání velmi řídký.
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11. Vzpomenete si, kdo Vás jako dítě hlídal, když nemohli rodiče?

První ze souboru otázek vztahujících se k tematice příbuzenské solidarity se 

zaměřuje na pomoc při všedních aktivitách péče o rodinu, jak tuto kategorii vymezuje 

ve své typologii Agnés Pitrouová. Spolu se skutečnostmi, o nichž se hovoří v 

následujícím dotazu, patří podpora v podobě hlídání dětí mezi časté formy pomoci 

běžné, resp. existenční povahy, která rodinu neposouvá výše z hlediska sociální 

hierarchie. Sledována bude povaha příbuzenského či jiného vztahu osob vůči rodině, 

které byla tato podpora poskytována.

12. Pomáhal někdo z příbuzných Vaší matce s péčí o domácnost?

Stejně jako předešlá otázka, i tato se zaměřuje na zjištění konkrétní povahy 

pomoci v rámci diskutované kategorie příbuzenské podpory. Od druhé kategorie, ke 

které se vztahují následující otázky, ji dělí především povaha dopadu na danou rodinu. 

Zatímco pomoc orientovaná na běžný chod domácnosti usnadňuje fungování rodiny 

z hlediska každodennosti, podpora spadající do druhé kategorie si klade za cíl celkové 

zvýšení životní úrovně rodiny.

13. Dostala se někdy Vaše rodina do nouzové situace, kdy potřebovala finanční pomoc 

od příbuzných?

Dle teorie Agnés Pitrouové spadá tato otázka rovněž do první kategorie 

příbuzenské podpory, jelikož svým působením nesměřuje k sociálnímu vzestupu rodiny, 

nýbrž usiluje o zmírnění či utlumení krize v rodině a snaží se tak zabránit případnému 

propadu rodiny co do životní úrovně. Hlavním smyslem je opět zjistit, které osoby 

zahrnující příbuzenský okruh dané rodiny se na tomto typu pomoci podíleli.

14. Pomohl některý z příbuzných Vám, Vašim sourozencům nebo rodičům při hledání 

zaměstnání?

Otázka týkající se šetření výskytu druhého typu pomoci z hlediska typologie 

zmiňované v teoretické části, tj. příbuzenské podpory, která směřuje svým působením 
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ke společenskému vzestupu dané rodiny. V tomto případě se jedná konkrétně o 

nemateriální formu pomoci, která je ze strany blízkého poskytnuta jako služba či 

doporučení. 

15. Přijímali Vaši rodiče pravidelně finanční pomoc od příbuzných?

K otázce vztahující se k pravidelné finanční podpoře rodiny se váže předpoklad 

rodičů jakožto přednostních poskytovatelů daného typu pomoci. Pozornost bude rovněž 

věnována případně participaci dalších aktérů náležících do příbuzenské sítě rodiny.

16. Stalo se někdy, že peníze, které byly vyhrazeny na určitou věc, půjčili nebo dali Vaši 

rodiče někomu z příbuzných, protože je nutně potřebovali?

Poslední ze sady otázek týkajících se rodinné solidarity směřuje opačným 

směrem, tj. zabývá se podporou směřující od zkoumané rodiny směrem k příbuzenstvu. 

Přirozenou součástí této otázky je hodnotová orientace, která vychází z diskutovaného 

konceptu familismu. Na její případné projevy, ve formě vzájemné rodinné podpory, 

bude zaměřena pozornost při interpretaci sdělení daného respondenta ve vztahu 

k tomuto jevu.

Soubor tří otevřených otázek zkoumajících vnímání rodiny tak, jak funguje 

v České republice z pohledu a zkušenosti hispánských imigrantů, tvoří zásadní úsek 

interview, neboť veškeré doposud zjištěné skutečnosti týkající se podoby a chodu 

hispánských rodin dle výpovědí dotazovaných respondentů, budou vztaženy k jejich 

chápání rodin, které poznali během svého pobytu v České republice. Vzhledem k 

vzájemnému srovnání považuji upřednostnění kladení otázek vztahujících se k původní 

rodině imigranta z hlediska posloupnosti za vhodnější variantu, neboť již 

prodiskutované skutečnosti mohou posloužit jako platforma pro následnou komparaci.
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17. Měl/a jste někdy možnost přijít do kontaktu s českou rodinou? Pokud ano, 

překvapilo Vás na české rodině něco ve srovnání s tím, co znáte ze své země?

Tato otázka se zaměřuje na stránky české rodiny, které daný respondent vnímá 

jako odlišné vzhledem k povaze rodinného modelu, který je pěstovaný v jeho domovské 

kultuře, či v rámci dané sociální vrstvy, ve které dotazovaný vyrůstal. Poskytuje prostor 

pro charakteristiku konkrétních aspektů okolností, které považuje ze svého hlediska za 

nevšední či neobvyklé.

18. Jaké jsou podle Vás hlavní rozdíly mezi českou a Vaší rodinou?

Na rozdíl od předešlé otázky, je tato orientována na diference mezi zvyklostmi 

vztahujícími se k rodině a jejímu fungování ze zkušenosti respondenta z vlastní rodiny 

v konfrontaci s českým rodinným prostředím. Dimenze zkoumaná v otázkách č. 17. a 

18. poukazuje na míru kulturní distance, kterou dotazovaný pociťuje ve vztahu

k rozdílům ve fungování rodin mezi jeho původní zemí a jeho současným místem 

pobytu, tj. Českou republikou.

19. Je něco, čím byste se od Čechů inspiroval/a?

Poslední z otázek specializovaných na šetření postojů hispánských imigrantů 

vůči české rodině je namířená na prvky, které respondent považuje za pozitivní a v jeho 

domovské kultuře za méně obvyklé či chybějící. Jejich rozsah, stejně jako objem 

informací poskytnutých v předešlých otázkách poukazuje na míru a povahu adaptace 

imigranta a na rozměr jeho zájmu o poznávání českého kulturního klimatu ve vztahu k 

rodině.

Následující tři identifikační otázky jsem zvolila pro jejich relevanci k danému 

tématu, stejně jako pro jejich eventuální vztah k povaze odpovědí respondenta.
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20. Jak dlouho žijete v České republice?

Dotaz na délku pobytu respondenta v České republice reflektuje časový úsek, 

během něhož je imigrant konfrontován s českým prostředím. Může rovněž odrážet míru 

adaptace jedince v souvislosti s rozsahem údajů týkajících se české rodiny, kterými 

disponuje. Lze předpokládat, že respondenti, kteří doposud strávili více času v České 

republice, budou mít bohatší zkušenost, co do znalosti české kultury všeobecně. 

21. Kolik je Vám let?

S ohledem na změny, kterými rodina v posledních desetiletích prochází, je 

věková kategorie respondenta důležitým ukazatelem. Ve vztahu ke sledované tematice 

může mít tento indikátor vliv, jak na povahu sdělení týkajícího se vlastní rodiny, tak na 

rozsah a charakteristiku rozdílů v rámci nahlížení na českou rodinu.

22. Jaká je Vaše národnost?

Tuto otázku považuji za nezbytnou zejména vzhledem k potenciálním kulturním 

ojedinělostem vyskytujících se v dané zemi či sociální vrstvě, podle výpovědi 

dotazovaného.

4. Vzorkování

S ohledem na povahu výzkumného problému a na následně zvolený kvalitativní 

typ šetření ve formě rozhovorů, jsem pro výběr respondentů využila techniku sněhové 

koule (snow-ball). Daný způsob výběru považuji za vhodné řešení, pokud vezmeme 

v úvahu jeho kombinaci s metodou rozhovorů, „kdy výzkumník zvolí jednoho nebo 

několik málo jedinců k interview. Tyto osoby slouží pak jako informátoři pro doporučení 

dalších zajímavých členů populace.“ [Hendl 2008: 150] Osoby dotazované na počátku 

výzkumu pocházely z řad mých osobních kontaktů. Při výběru v rámci jimi 

doporučovaných případných respondentů jsem kladla důraz na několik podmínek.
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Při zvážení geografického rozložení hispánského teritoria jsem usilovala o 

vyvážené zastoupení dotazovaných pocházejících ze Španělského království oproti 

respondentům, kteří mají původ v některé ze zemí Latinské Ameriky. Z jedenácti 

dotazovaných osob tak byly pouze dva respondenti původem z Iberského poloostrova.

Stejný cíl jsem sledovala rovněž v rámci samotných zemí Latinské Ameriky, což 

se ukázalo být obtížněji řešitelným problémem, jelikož osoby  navrhované prvně 

dotazovanými často pocházeli z jejich vlastní země původu. Nejvíce zastoupenou zemí 

se stalo Peru se třemi respondenty, dále Ekvádor se dvěma dotázanými a další země 

jako Venezuela, Kolumbie, Chile a Uruguay byly již reprezentovány rovnoměrně, vždy 

z pozice jednoho respondenta.

Dalším úkolem bylo dosažení přibližně rovnoměrné reprezentace dotazovaných 

z hlediska pohlaví, jelikož považuji tuto charakteristiku na jednu ze základních, která 

může ovlivnit povahu odpovědí či postoj respondenta k jednotlivým diskutovaným 

tématům. Výzkum je tedy založen na rozhovorech s šesti muži a pěti ženami.

Z hlediska věku jsem se snažila pro své šetření získat mladší respondenty, 

zhruba zahrnující věkovou kohortu od 21 do 31 let, abych získala aktuálnější představu 

o nahlížení osob hispánského původu na tuto problematiku. Zároveň pro následnou 

komparaci se současnou českou rodinou považuji zejména relativně homogenní soubor 

dotazovaných z hlediska věku za skupinu, jejímž prostřednictvím mohu získat 

ucelenější pohled na dané téma. Lze předpokládat, že trendy v oblasti fungování rodiny 

a rodinných vztahů neprocházejí rychlými změnami, avšak právě v průběhu posledních 

několika desetiletí jsme svědky několika významných posunů ve vnímání rodinných 

vzorů, což je ostatně tématem této práce. 

Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo zemí Latinské Ameriky představuje co do 

sociální stratifikace poměrně heterogenní populaci, usilovala jsem o to do své analýzy 

zařadit jak respondenty pocházející z rodin, jež disponují vyšším společenským 

statusem, tak respondenty pocházející z chudších sociálních vrstev, protože jsem se 

domnívala, že jejich sociální status by mohl být do určité míry propojen s jejich postoji 

vůči rodině a mohla bych tak získat bohatší náhled na podobu hispánské rodiny co do 

zjištěného objemu různorodých informací a stanovisek.
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Důležitou charakteristiku dotazovaných pro výzkum představuje rovněž doba, 

kterou imigrant doposud strávil v České republice. Pro své šetření jsem vymezila 

základní podmínku minimálně dvouletého pobytu v České republice, resp. kontaktu 

s českým kulturním prostředím. 

Každá z dotazovaných osob reprezentuje svoji vlastní rodinu, tj. rodinu, ve které 

vyrůstala a na kterou byly směřovány všechny otázky. Ve své práci neusiluji o 

hloubkovou analýzu rodinných vztahů, a proto jsem zamítla variantu dotazování všech 

členů dané rodiny. Pozornost je více orientována na podobu a fungování hispánských 

rodin dle výkladu jednotlivých dotazovaných a na jejich interpretaci způsobu nahlížení 

na českou rodinu z pozice osob disponující dvojí kulturní zkušeností. Právě skutečnost, 

že jsou hispánští imigranti v České republice konfrontováni s odlišným kulturním 

zázemím, jež se projevuje mimo jiné ve vztahu k rodině, umožňuje vzájemné srovnání 

dvojího pohledu na sledovanou problematiku.

5. Analýza získaných dat

V rámci analýzy dat, která byla nashromážděna během výzkumu, jsem 

postupovala dvěma způsoby. Jednak jsem se pro detailní pohled rozhodla pro rozbor 

jednotlivých otázek použitých v interview, a jednak jsem se pro větší přehlednost a 

zachování kontinuity práce ve smyslu analýzy vnímání rodinných modelů ve vztahu 

ke dvojí kulturní zkušenosti hispánských imigrantů, rozhodla výsledky výzkumu 

shrnout v závěru metodou holistické analýzy, která „neusiluje o rozbití 

nashromážděných dat na jednotlivé části, ale hledá závěry posouzením dat jako celku.“

[Hendl 2008: 226] Při konstrukci těchto závěrů jsem vycházela z otázek vztahujících se 

k jednotlivým aspektům hispánských rodin a to vždy v souvislosti s fakty, jak na tyto 

oblasti respondenti nahlížejí v případě rodin českých. Dílčí analýza otázek spolu se 

shrnutím nejdůležitějších zjištěných skutečností umožňuje dosáhnout co 

nejkomplexnějšího pohledu na studovanou problematiku.
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Otázka č. 1:  Myslíte si, že je jeden z Vašich rodičů dominantnější než druhý?

Již první ze sady otázek, zkoumající vnímání povahy dělení vlivu mezi rodiči, 

přinesla poměrně překvapující zjištění, které spočívá v relativní rovnosti rodičů v rámci 

rodinné struktury, jež se projevuje především rozdělením sfér působnosti. Pouze 

v jednom případě, kdy respondent mimo jiné označil svojí rodinu za „typickou 

španělskou patriarchální rodinu“, byl otec dle mínění respondentů označen jako osoba, 

která má v rodině hlavní slovo. Výpovědi všech ostatních dotazovaných směřovali 

k faktu, že se matka spolu s otcem dělí o vedoucí postavení co do jednotlivých oblastí, 

týkajících se fungování rodiny.

„Myslím si, že oni měli rozdělený..rozdělený prostě ten vztah, víš..že někdo byl 

dominantnější, když bylo potřeba mluvit o peníze a druhej o..jak se máš jako chovat 

doma a něco takovýho.“ – Luís

Někteří z respondentů ve svých sděleních dokonce označili matku za vůdčí 

element, ovšem tato skutečnost byla vždy podmíněna buď absencí otce či konkrétním

charakterem dané ženy bez všeobecného kulturního zakotvení této skutečnosti.

"Myslím, že moje máma. Myslím, že moje matka byla o něco dominantnější, 

protože je náročná. Můj otec je spíš uvolněnější." – Roberto (přeloženo z angl.)

Otázka č. 2: Jak se Vaši rodiče rozhodovali o běžných výdajích týkajících se 

domácnosti? Například ohledně útraty na jídlo nebo ošacení?

V rámci každodenních rozhodnutí týkajících se chodu rodiny bez významnějšího 

dopadu dlouhodobější povahy, dominují dle interpretací získaných z provedených 

rozhovorů především ženy. Z hlediska charakteru individuálních odpovědí se lze 

domnívat, že tato skutečnost vychází do jisté míry z kulturně ustavených předpokladů 

vymezujících oblasti odpovědnosti ženy v hispánské rodině.

„Není to, že ona by měla takovej dominantní charakter, ale tak to je u nás, že 

žena má jako hlavní slovo v těchto věcech.“ – Veronica

„U nás ta domácnost je ta žena.“ – Luís
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"Například nákup jídla a věcí nezbytných pro domácnost, to zařizovala máma." 

– Adrián (přeloženo z angl.)

Z výpovědí jednotlivých respondentů vyplývá téměř výhradní odpovědnost 

matky za běžný chod domácnosti, přičemž samotná rozhodnutí činí buď sama, nebo po 

dohodě s manželem. Výkon aktivit, jež jsou důsledkem těchto verdiktů, jsou pak pouze 

záležitostí ženy. Tomuto aspektu bude věnováno více pozornosti v rámci druhé sady 

otázek zkoumajících náhled na rozdělení rodičovských rolí.

Otázka č. 3: Jak se Vaši rodiče rozhodovali o výjimečných finančních výdajích rodiny? 

Například za dovolenou, automobil, nábytek apod.?

Reakce dotázaných na tuto otázku poukazovaly opět na převažující kooperaci 

rodičů v situacích, kdy bylo nutné učinit rozhodnutí týkající se neobvyklého finančního 

výdaje a to především co do jeho výše a významu.

„Vždycky oni se domluvili s maminkou a oni rozhodli společně, no.“ – Fanny

"Pokud se jednalo o důležité rozhodnutí, udělali ho společně." – Blas (přeloženo 

z angl.)

Poměrně důležitým zjištěním z hlediska kulturně ustálených konceptů je zmínka 

některých dotázaných o vlivu ekonomické nezávislosti, resp. závislosti jednoho z rodičů 

na povahu rozhodovacího procesu v rodině, přičemž v některých případech byla jako 

podřízená osoba definovaná matka a v jiných zase otec. 

„Na to, kdo měl peníze v té chvíli. (...) Když pracovala maminka, rozhodovala 

víc věcí maminka, když otec pracoval, rozhodoval víc věcí otec.“ – Juan

"Byla doba, kdy moje máma nepracovala, takže skoro všechna rozhodnutí dělal 

můj otec a měl pod kontrolou peníze a všechno." - Grey (přeloženo z angl.)

Otázka č. 4: Je ve Vaší zemi obvyklé, že vdané ženy, které mají děti, pracují?

Odpovědi vztahující se k vnímání zaměstnávání vdaných žen s dětmi se 

vyznačují zároveň variabilitou i shodou v závislosti na diskutovaném aspektu daného 
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jevu ve vztahu k jeho časovému zařazení. Vesměs všichni dotazovaní se shodli na tom, 

že v minulosti, tj. v případě jejich babiček, ženy v drtivé většině případů zůstávaly doma 

s dětmi a jejich jedinou starostí byla péče o domácnost a rodinu všeobecně, zatímco 

muž byl výhradním poskytovatelem materiálního zabezpečení. Změnu tohoto pojetí 

rodičovských rolí je možno zaznamenat již v případě rodičů respondentů, což napovídá 

podíl jejich pracujících matek vůči matkám v domácnosti. Na tento fakt bude 

orientována bližší pozornost v rámci následující otázky. V tomto okamžiku se však 

názory na stav zaměstnanosti vdaných žen u jednotlivých dotazovaných liší. 

Rozmanitost odpovědí může být ovlivněna nejen zemí původu respondenta, ale 

především postavením dané rodiny v sociální hierarchii, konkrétní situací jeho či její 

matky nebo systémem hodnot pěstovaných v dané rodině. Jisté je, že došlo alespoň 

k částečnému posunu ve vnímání role žen v rámci hispánských zemí ve smyslu ztráty 

uniformity postoje vůči tomuto jevu.

„Ne, že by neměli možnost, ale že prostě je to takový zvyk, protože hlavně když 

mají děti, tak zůstávají doma a starají se o děti.“ – Carlos

„Většina holky zůstanou doma, jo..to jako pater famili myšlenkově, že otec musí 

pracovat a maminka musí zůstat doma a vychovávat dítě a tak.“ – Juan

"V dnešní době jde víc žen pracovat, než aby byly celé dny doma." – Grey

(přeloženo z angl.)

"Ano, teď všechny ženy pracují, celá většina." – Roberto (přeloženo z angl.)

Skutečnost, že se čím dál více žen zapojuje do pracovního procesu, je 

připisována majoritou dotázaných soudobé ekonomické situaci, která většině rodin 

znemožňuje existenci, jež je založená na výdělku pouze jedné osoby. Navzdory mnoha 

různým důvodům, které bylo možno uvést, došlo u většiny respondentů v náhledu 

na tento aspekt k relativní shodě.

„V poslední době je to běžný, protože jinak nic jako od...nemají na to peníze, 

musejí ženy pořád pracovat, aby zvládli to z finanční strany, jinak by to nezvládli a je to 

u nás běžný, že ženy a muži pracují oba dva.“ – Veronica

"Protože je nemožné zabezpečit rodinu, když máte jen jeden plat." – Blas

(přeloženo z angl.)
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"Myslím, že dřív stačil plat jednoho člověka (...) ale nyní je pro rodinu těžké, aby 

si byla schopná z platu jednoho člověka udržet dobrý životní standard." – Roberto

(přeloženo z angl.)

Otázka č. 5: Pracovala Vaše matka v době, když jste byl/byla dítě? Kolik hodin denně 

strávila v práci?

V nadpoloviční většině provedených interview projevili respondenti po položení 

této otázky souhlas. Pracovní zapojení matek bylo přitom z hlediska časové a 

profesionální náročnosti na rozmanitých úrovních od vykonávání sezónních prací přes 

dlouholetý zaměstnanecký poměr až po práci na živnostenský list. Druhá kategorie 

respondentů vykazuje dva různé znaky, jimiž se od sebe tyto skupiny vzájemně odlišují 

a jež úzce souvisí s vnímáním funkce ženy v rodině a jejím setrváním v domácnosti. 

První zahrnuje rodiny nacházející se co do životní úrovně na vyšší pozici společenského 

žebříčku, ve kterých ženy díky dostatečnému materiálnímu zajištěný ze strany jejich 

manžela nebyly nuceny pracovat. 

"Moje máma nikdy nepracovala. Žádná z...žádná kamarádka mámy 

nepracovala, žádná z těch žen." - Roberto (přeloženo z angl.)

Druhým důvodem, který legitimizoval setrvání matky v domácnosti, byla 

orientace rodiny na zemědělství a vlastní hospodářství, do něhož žena investovala svůj 

čas a energii. Podílela se tím rovněž na existenčním zabezpečení rodiny, avšak jinou 

formou než zaměstnaneckou mzdou.

„Ona (matka) byla doma a taky pracovala takže...ale my pracujeme doma, takže 

třeba ráno chodila do pole a třeba za chvilku se vrátila, takže byla doma takhle.“ –

Carlos

Otázka č. 6: Jak se Vaši rodiče podíleli na péči o domácnost? Pomáhal Váš otec matce 

s domácími pracemi?

Při získávání informací vztahujících se k interpretaci dělení rodičovských rolí 

v oblasti péče o domácnost byla v odpovědích řady respondentů zmíněna osoba 

služebné. V podstatě v naprosté většině případů, kdy se na praktických aktivitách 
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souvisejících s chodem domácnosti nepodílel otec, využívala žena pomoci služky, která 

buď do domu podle domluvy docházela, či s rodinou přímo bydlela pod jednou 

střechou. Osoba služebné a její úloha v jednotlivých rodinách nebyla uvažována při 

vypracovávání teoretické koncepce a vnímání jejího postavení a funkce v rodině bylo 

odhaleno až ve fázi provádění rozhovorů. Řada dotazovaných avizovala úzkou 

spolupráci především mezi matkou a danou služkou, avšak přesto byla její pozice 

z hlediska rodinné hierarchie zřetelně definována. Skutečnost, že příznivá ekonomická 

situovanost dané rodiny umožňovala nezapojení otce do péče o domácnost bez 

současného většího zatížení manželky ve smyslu přenesení veškeré odpovědnosti na ni, 

je prvním ze dvou zjištěných důvodů absence participace otce v rámci této sféry.

"V Chile a v Latinské Americe všeobecně máme instituci služebné. Služka, jako 

chůva...a ona s námi vždycky byla, aby na nás dohlížela. Taky uklízela dům a vařila." –

Roberto (přeloženo z angl.)

„My jsme měli služku...dvě, takže asi ono moc nebylo potřeba. Spíš, to bylo takhle, 

že maminka prostě řekla tý služky, co mají dělat, co mají uklízet dneska, co mají vařit.“ –

Luís

Druhý souhrn příčin zahrnovaly kulturně vtisknuté představy o způsobu 

rozdělení rodičovských rolí. Ve vztahu ke kulturním zvyklostem, diskutovaným v rámci 

teoretické části, vypovídají v tomto případě sdělení některých respondentů o přetrvávání 

obrazu ženy jako pečovatelky o rodinu a domácnost, a muže jako živitele 

zodpovídajícího za materiální zajištění rodiny. Dle tohoto pojetí jsou role matky a otce 

striktně odděleny, což otci ukládá nezasahovat do oblasti působnosti ženy.

„On (otec) byl živitel rodiny.“ – Roberto (přeloženo z angl.)

"Ne, on (otec) je spíš...spíš má takovou mentalitu, že žena by měla vařit a že by 

měla být poslušná...a on takhle uvažuje." – Grey (přeloženo z angl.)

V případě rodin, v nichž muž své ženě poskytoval pomoc při chodu domácnosti, 

bylo zmiňováno poměrně velké množství činností, které byli muži v jednotlivých 

případech schopni zastat. Lze tedy říci, že oproti rodinám, ve kterých se v rámci 

domácích prací otec vůbec neangažoval, bylo zaznamenáno rovněž množství případů, 

kdy byl rozsah podpory otce v této oblasti dotazovanými interpretován jako poměrně 

široký.



28

Otázka č. 7: Jak se Vaši rodiče podíleli na péči o Vás, děti? Například při přípravě do 

školy nebo trávení volného času?

Z tvrzení jednotlivých respondentů vyplývá jednoznačná dominance matky 

v oblasti péče o děti. Přestože participace otce je rovněž zmiňována téměř v polovině 

případů, většinou jde však o opatrování ve smyslu společného trávení volného času o 

víkendech a všeobecně během doby, kterou otec nevěnuje zaměstnání.

„S tatínkem taky, ale spíš to jen bylo přes víkendy, že spíš jsme někam...prostě 

na pláž nebo nějak tak.“ – Luís

„Pamatuju si, že nás otec hlídával (...) ale většinou to byla máma.“ – Roberto 

(přeloženo z angl.)

V případě matky se jedná o osobu, která podle mínění dotazovaných, poskytuje 

dětem mnohonásobně větší množství času a každodenní péče, což bylo poznamenáváno 

v souvislosti se skutečnostmi, že profesionálně nepracovala, či že je k této roli jako žena 

z kulturně normativního hlediska předurčená.  

„Když žena je dobrá maminka, tak jo, skvělý a společnost říká: ´Ó, skvělý!´. Ale 

když kluk nebo muž je dobrý otec, to je plus.“ – Juan

Je třeba rovněž podotknout, že mezi předešlou otázkou zkoumající objasnění 

rozsahu účasti otce při vykonávání domácích prací a otázkou týkající se výkladu jeho 

podílu na péči o děti existuje těsná souvislost. Prakticky ve všech případech, kdy se 

v odpovědi respondenta objevila zmínka o participaci otce v domácnosti, nechybělo ani 

připomenutí jeho aktivního přístupu ve vztahu k péči o děti ve formě hlídání či pomoci 

ve školních záležitostech.

„No, tatínek určitě nás hlídal i tatínek. Vždycky, když jsem měla nějaký 

starost..ne starost, ale nějaký úkol třeba domácí úkol, něco do školy. Vždycky mě tatínek 

byl tam a pomohl mi. Já bych řekla, že můj tatínek byl na tom jako hodně snaživý. Jako 

snažil se hodně mi pomoct, když jsem byla na základní škole a na střední taky, no.“ –

Fanny
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Otázka č. 8: Který z Vašich rodičů Vám jako dítěti poskytoval emocionální podporu?

Závěry plynoucí z odpovědí respondentů na tuto otázku jsou poměrně 

překvapivé ve vztahu k předpokladům zmíněným v metodologické části práce. Potvrdil 

se sice předpoklad, že v případě rodičů zastává roli poskytovatele pomoci v citových 

záležitostech dle vnímání jednotlivých dotazovaných matka, ovšem ve většině případů 

respondenti nezmínili v této souvislosti ani jednoho z rodičů. Přestože řada z těchto 

osob avizovala velice blízké a vřelé vztahy v rámci užší rodiny při reakcích na jiné 

otázky, v případě existence určitého emocionálního problému se uchylovali s žádostí o 

radu či pomoc ke svým sourozencům, přátelům či k církevním hodnostářům.

"Za mámou vůbec, nikdy. Za bratrem někdy. Za babičkou ne, protože by se to 

dozvěděla moje máma a celá rodina." – Roberto (přeloženo z angl.)

"Například u nás doma bylo hodně tabu, takže když jsem někdy chtěla o něčem 

mluvit, tak mi říkali: "Ne, nechci o tom slyšet." a já jsem věděla, že mě nebudou 

poslouchat." – Grey (přeloženo z angl.)

Otázka č. 9: Setkávala se Vaše rodina pravidelně s některými z příbuzných? Popište mi, 

prosím, o jaké šlo příležitosti.

Z reakcí respondentů na otázku vztahující se ke stýkání s širším příbuzenstvem 

je v tomto ohledu zřejmá přetrvávající familistická orientace hispánských rodin. Okruh 

spřízněných osob, jejichž vzájemný kontakt je nejfrekventovanější, byl většinou 

dotázaných interpretován téměř shodně. Zahrnuje prarodiče, sourozence rodičů a jejich 

děti. V některých případech se však vzájemná setkání omezovala již jen na rodiny 

sourozenců respondenta, neboť se jedná z hlediska jejich množství o velmi početnou 

skupinu lidí. Majorita dotazovaných mluvila ve vztahu k povaze těchto shledání o 

běžných návštěvách či společných obědech uspořádávaných zpravidla o víkendech. 

Obvyklá četnost těchto příležitostí se pohybovala kolem jednoho až dvou setkání během 

jednoho týdne.

"Každou neděli pořádáme oběd nebo večeři tak pro dvacet lidí. Ve Španělsku je 

to celkem běžné." – Blas (přeloženo z angl.)
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"Ano, ona (teta) vždycky říkala: "Hej, co děláte v neděli? Jdu támhle, nechcete 

přijít?" Neměli jsme nic na práci a ona za námi přišla, když na nás měla čas, a něco 

jsme vymysleli." – Grey (přeloženo z angl.)

"Během víkendů, v sobotu a v neděli jsme měli...večeři, rodinnou večeři nebo 

něco takového..normálně." - Adrián (přeloženo z angl.)

Podrobnější náhled na diskutovanou otázkou odkrývá rovněž aspekt nukleární 

rodiny, jakožto jednotky dostávající se do popředí a současně více se vydělující z širší 

příbuzenské struktury. Ačkoliv mnoho respondentů označilo vztahy s příbuznými za 

nadstandardní a vřelé, členové nejužší rodiny zaujímají podle jejich mínění důležitější 

místo v jejich životě.

„Já jsem byl moc blízko rodina maminky a moje tety jsou jako moje maminky. 

Jako není stoprocentní, ale já ji beru z devadesáti procent jako moje maminka. (...) Jako 

můj hlavní rodina je rodiče a bratr, ale taky jsou pro mě moc blízký moje tety, moje 

strýce a moje babičky.“ – Juan

Otázka č. 10: Setkávala se Vaše rodina s některými příbuznými pouze výjimečně? 

Popište mi, prosím, o jaké šlo příležitosti.

Již v rámci metodologické části zmíněná geografická vzdálenost, se ukázala být 

jedním z hlavních determinantů frekvence vzájemných setkání s jednotlivými blízkými 

náležícími, dle vnímání dotazovaných, do okruhu širší rodiny. Velkou distanci mezi 

místy bydliště příbuzných identifikovala jako zásadní faktor většina respondentů.

"Žijeme v...jakoby v horském systému, v horách a oni (babička a teta) žijí na 

pobřeží, takže musí vyjít nahoru, víš. Někdy nás navštěvují a někdy třeba...o Vánocích 

nebo na Nový rok přiijdou." – Grey (přeloženo z angl.)

"Celá rodina ze strany otce žije v Santiagu, v hlavním městě. Můj otec byl 

jediný, který žil sto kilometrů...není to zas tak daleko, ale my jsme nikdy nejezdili do 

Santiaga. Jezdili jsme tam jenom při zvláštních příležitostech." – Roberto (přeloženo 

z angl.)
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„Jako tatínek není přímo ze hlavního města, my bydlíme ve hlavním městě, takže 

s nima jako...jako s jeho rodinou nevím...asi jednou za rok nebo tak nějak jako dvakrát 

za rok.“ – Anna

Popis příležitostí, na jejichž základě docházelo k shledávání, představoval 

důležitou informaci, jak bylo rovněž předpokládáno před započetím výzkumu. V rámci 

detailní deskripce došlo k odhalení některých zajímavých zjištění z hlediska interpretace 

hloubky a blízkosti daných vztahů, přestože probíhaly na pozadí vzácných okolností.

"Sice jsou 100 kilometrů daleko, ale máme se moc rádi, protože jsem u nich 

mnohokrát strávil léto...každé léto jsme byli na jejich farmě, když jsme byli děti." –

Roberto (přeloženo z angl.)

Nejčastěji uváděnými nevšedními událostmi, které byly dle dotazovaných 

v daných rodinách považovány za dostatečný argument pro uspořádání rozsáhlejšího 

rodinného setkání, byly narozeninové oslavy, svatby či svátky a významné dny. 

„Určitě, když někdo měl narozeniny, tak to...to je jasný, že jsme se tam sešli, 

nebo přes Vánoce nebo něco takovýho, nebo když jsou prostě nějaký svátky jsme se 

tam...třeba o Velikonocích někam jsme šli s celou rodinou.“ – Luís

„Setkání vždycky u nás jako u tety vždycky probíhaly, když máme nějaký 

slavnosti, den nebo nějaký...vzpomínáme nějaký tradice..nějakou tradici a tak.“ – Fanny

Otázka č. 11: Vzpomenete si, kdo Vás jako dítě hlídal, když nemohli rodiče?

Tato otázka měla za cíl zjistit, zdali je některými z příbuzných poskytována 

podpora rodiče ve formě každodenní pomoci, v tomto případě hlídání dětí. Ve 

výpovědích respondentů, u nichž byla již v předchozích otázkách připomenuta osoba 

služebné, se tato zmínka opakovala i ve vztahu k diskusi o dohlížení nad potomky 

v situacích absence jejich rodičů. Nejčastěji jmenovaným členem rodiny, který se na 

pomoci tohoto typu podle výkladu dotazovaných podílel, byla pak babička a následně 

teta, přičemž v naprosté většině případů se jednalo o příbuzné ze strany matky.

„Bylo mi řečeno, že se starala také teta..jedna nebo dvě tety od mamky.“ –

Carlos
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„Když jsme byli mladý, tak jsme měli jednu (služku) pro mě a jednu pro bratra.“

– Juan

„Jo, ona (teta) vždycky přišla a byla tam s děti a aji pomohla.“ – Fanny

„Babička a ještě služebná.“ – Anna

Otázka č. 12: Pomáhal někdo z příbuzných Vaší matce s péčí o domácnost?

Soubor osob spojených s danou rodinou příbuzenským poutem, který byl 

zmiňován v reakci na tuto otázku, se téměř shodoval s jednotlivci jmenovanými v rámci 

odpovědi na předešlou otázku. Přirozeně nebyli v tomto případě vzpomínáni příslušníci 

mužské části rodiny. Z kategorie nepříbuzných osob se nejčastěji opět vyskytovala 

osoba služebné, jejíchž služeb ve sféře péče o domácnost využívala takřka polovina 

rodin.

„Když jsem byl malý, tak tam byla teta.“ - Carlos

„Ano, teta z matčiny strany.“ – Grey (přeloženo z angl.)

„Jo, no..když má nějaký..maminka požádá třeba tetě, aby..aby pomohla jí nebo 

jestli když pracuje moje maminka na tom..když pracuje třeba, aby jí pomohla, protože 

ona sama nemůže, když já nejsem tam nebo nikdo tam není.“ – Fanny

"Většinu věcí chůva...vařila, uklízela a někdy s námi šla ven, hlídala nás v parku 

nebo si s námi hrála a dohlížela na nás." – Roberto (přeloženo z angl.)

Otázka č. 13: Dostala se někdy Vaše rodina do nouzové situace, kdy potřebovala 

finanční pomoc od příbuzných?

Ve výpovědích většiny respondentů figurovalo hned několik osob zahrnující 

širší příbuzenský okruh. Jednalo se v první řadě o prarodiče respondentů, kteří byli 

následováni tetami a strýci, tedy sourozenci jejich rodičů. 

"Přestěhovali jsme se do domu mých prarodičů, protože naše situace byla hodně 

špatná po tom, co jsme...potom, co se moji rodiče rozvedli to bylo ekonomicky hodně 
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špatné a tak se moje babička rozhodla, že nám koupí byt a pak nám ho koupila." –

Roberto (přeloženo z angl.)

„Máme rodinu..mám..mám jako..nevím, hodně tet a strýce a občas ti, kteří žijou 

mimo Peru mají víc peněz, než kteří prostě v Peru a občas, když jsme měli ekonomické 

problémy, tak nám posílali..tak nám pomohli.“ – Juan

„Od strejda a taky půjčili. Jako vždycky u nás je taková solidarita, tedy 

vzájemně prostě, když jim ho..mu půjčíš nějaký peníze, tak oni ti vrátí určitě ty peníze za 

určitou dobu, ale když on bude potřebovat anebo potřebuje..víš, že potřebuje a máš 

to..máš peníze, tak jim můžeš...teda pomů..jako je vzájemná.“ – Fanny

"Je to spíš moje teta ona vždycky...například, když jsme měli nějaké problémy s 

penězi, tak nám vždycky pomáhala." – Grey (přeloženo z angl.)

Podobně jako u otázky týkající se povahy příbuzenských vztahů ve smyslu 

frekvence vzájemných setkání a emocionální blízkosti, byla i v tomto případě ve 

sděleních některých respondentů patrná tendence k orientaci na užší rodinu.

„Ale už jenom od rodičů dolů. (...) Ale třeba v naší rodině už to děláme. (...) 

Nahoru nebo do stran už ne.“ – Carlos

Otázka č. 14: Pomohl některý z příbuzných Vám, Vašim sourozencům nebo rodičům při 

hledání zaměstnání?

Odezvy, vztahující se k interpretaci nemateriální podpory ve smyslu pomoci

rodině k dosažení zvýšení životní úrovně ve formě služby či rekomendace, byly vesměs 

kladné a ukázalo se, že tento typ příbuzenské solidarity je dle vnímání dotazovaných v 

hispánských rodinách relativně rozšířený a běžný.

„Když jsem dodělal střední školu, tak bratr už pracoval v nějaké dílně, takže 

když něco bylo potřeba, tak já jsem tam dělal takovou..takové brigády a když jsem 

dodělal tu střední školu, tak už měl skoro zaručeno, že tam budu pracovat, ale kvůli 

bratr taky.“ – Carlos

"Například vím, že jeden strýc pomohl mému bratrovi najít práci. (...) A můj 

bratranec pomohl najít bratrovi potom další práci." – Roberto (přeloženo z angl.)
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„Jednou otec pracoval v důlu jako nějaký...manažer důlu a potřebovali právníka 

a manžel..teda, manžel sestry..manžel sestry maminky je právník a neměl práce a otec: 

„Ok, pojď sem.““ – Juan

V souvislosti s otevřením tématu nefinanční podpory, byla kromě konkrétní 

formy specifikované v pokládané otázce, diskutována celá řada dalších podobných 

situací, jejichž prostřednictvím bylo podrobně probráno chápání povahy sítí nefinanční 

pomoci jednotlivými respondenty, které podle všeho hrají v hispánských rodinách 

významnou roli ve vztahu k povaze příbuzenských vztahů.

„Neměl taxík normálně ten maličký, ten měl...měl pick-up, takový maličký 

nakládač...a s bratrem jsme měli dílnu, strojírenskou dílnu, takže jsme potřebovali 

dovézt nějaké materiály, kovové tyče a tak dále a to bylo hodně často, takže dvakrát, 

třikrát týdně, někdy i více.“ – Carlos

"Například v létě jsme jezdili do domu strýce a myslím, že nám to hodně 

pomohlo, protože jsme v jeho domě strávili tři měsíce prázdnin a byla to moc pěkná 

doba. Myslím, že jsme jezdili tam, protože jsme si nemohli dovolit dovolenou. To si 

myslím." – Roberto (přeloženo z angl.)

„Například moje sestra bydlí...tatínkovu sestra bydlela u nás v Limě nějakou 

dobu, asi rok, když ona studovala na vysokou školu a teď moje sestra bydlela u ní v Los 

Angeles. Ona tam bydlela rok, bydlela tam u ní a hlídala její dítě, takže určitě nějaká 

spolupráce taky.“ – Luís

Otázka č. 15: Přijímali Vaši rodiče pravidelně finanční pomoc od příbuzných?

V případě této otázky se potvrdil předpoklad o vnímání vedoucí úlohy rodičů 

jakožto poskytovatelů pravidelné finanční pomoci rodině. Při bližším pohledu na 

interpretaci jednotlivých odpovědí je možné opět vysledovat orientaci na užší rodinný 

okruh a v této souvislosti poměrně otevřené vztahy mezi jeho jednotlivými členy, co se 

týče sdílení a financí.

„Dřív moje maminka říkala, že hodně jim pomohl dědeček, její tatínek, vždycky, 

protože třeba i dal dům..dům a pole, aby..aby tam bydleli.“ – Fanny



35

"Taky jsem slyšel o nějaké její sestře, která pomáhala mámě, když neměla 

peníze." – Roberto (přeloženo z angl.)

„V Peru, když máš ekonomicky...nevím, když máš peníze...rodina má peníze, tak 

ty na nich: „Dej mi peníze, prosím.“ a oni ti dávají.“ – Juan

"Někdy se stalo, že potřebovali (rodiče) peníze, tak požádali o pomoc rodinu...jo, 

to je normální." – Blas (přeloženo z angl.)

Otázka č. 16: Stalo se někdy, že peníze, které byly vyhrazeny na určitou věc, půjčili nebo 

dali Vaši rodiče někomu z příbuzných, protože je nutně potřebovali?

Rovněž po položení otázky, směřující svoji pozornost na vzájemnou pomoc 

orientovanou od dané rodiny k blízkým, následovala povětšinou souhlasná reakce, 

v některých případech doprovázená bližšími detaily, vztahujícími se ke konkrétním 

okolnostem. 

„Jo, to dali, no. To dali, protože no předtím moje maminka a tatínek vždycky 

měli našetřeno peníze a jednou se stalo, že v Limě potřebovali peníze..nevím na co, ale 

teta potřebovala a půjčili jí. Půjčili jí peníze a potom tato...ona to vrátila.“ – Fanny

Kromě toho byla především v případě dotazu, týkajícího se podpory při hledání 

práce, častěji připomínána situace, kdy některý z příslušníků rodiny, jejíž je respondent 

členem, pomohl příbuznému, nežli obráceně.

Jak bylo již avizováno v metodologické části, veškeré aktivity směřované 

k vzájemné příbuzenské solidaritě, jak ji interpretují jednotliví dotazovaní, úzce souvisí 

s hodnotovou orientací pěstovanou v dané kultuře. Z výpovědí, získaných v rámci 

provedených rozhovorů, vyplývá poměrně silný přetrvávající vliv kolektivistických 

hodnot, na jednání jednotlivých členů příbuzenské struktury.

"Můj otec byl nejúspěšnější ze svých sourozenců, tak musel pomáhat." – Blas 

(přeloženo z angl.)

„Ale když potřebují třeba na...na léčení nebo je někdo nemocný a tak vždycky 

rodina tam je a pomůže. Třeba můj tatínek hodně pomáhal sestrám, protože ona byla 

hodně nemocná, byla..já nevím, co měla, ale ona skoro umřela fakt a ona byla 
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v nemocnici několik dnů a oni poslali všichni bratrance, poslali peníze a ostatní i 

dokonce darovali krev.“ – Fanny

„Aspoň já mám pocit, že pokud někdo z mý rodiny potřebuje pomoc, tak mu 

nějak musím pomoct.“ – Luís

Otázka č. 17: Měl/a jste někdy možnost přijít do kontaktu s českou rodinou? Pokud ano, 

překvapilo Vás na české rodině něco ve srovnání s tím, co znáte z domova?

V rámci poslední části interview, která se zaměřuje na zkoumání postoje 

Hispánců žijících v České republice ve vztahu k české rodině, jsem na základě odpovědí 

jednotlivých respondentů získala možnost uvést, dosavadně diskutované představy o 

vnímání podoby a chodu jejich původních rodin, do vztahu s jejich chápáním rodin 

českých, prostřednictvím úvahy migračních vlivů, kterým jsou dotazovaní vystaveni. 

Jako opravdu výrazný prvek se v jejich vyprávěních vyjímal kolektivistický přístup 

k rodinným a mezilidským vztahům všeobecně. Vzhledem k jejich interpretacím 

týkajících se frekvence setkání a vzájemné blízkosti se členy nukleární i širší rodiny, 

považují českou rodinu v komparaci s vnímáním daného jevu z hlediska jejich 

domovské kultury, za poněkud méně integrovanou. Míra kulturní distance v souvislosti 

s tímto fenoménem se jeví zřejmě jako nejrozsáhlejší ve srovnání s ostatními kulturními 

odlišnostmi, na které dotazovaní během interview poukazovali.

"Lidem tady se líbí být nezávislejší na rodině. (...) Vybudovat svůj život z ničeho. 

Nemyslím si, že je to dobrý, že přetrhávají pouta s rodinou." – Blas (přeloženo z angl.)

Někteří z respondentů jako podstatný rozdíl v oblasti povahy pout mezi členy 

rodiny shledávají nižší frekvenci vzájemných setkání, které se dle jejich mínění 

nepohybují na bázi běžného kontaktu jako v jejich případech, ale omezují se z tohoto 

hlediska na méně běžné příležitosti.

„Tak možno jenom, že nemají tak blízký vztahy jako my. (...) Jako nemám tady 

rodinu, ale jako myslím si, že kdybych měla rodinu blízko, tak já bych pořád mluvila 

s maminkou nebo viděla ji jednou týdně, něco takového, ale tady jsem 

například..překvapilo mě to, že se nemusej vidět tak často ani mluvit nemusej tak často 

jako my například.“ – Veronica



37

Převážná část dotazovaných ve vztahu k otázce, týkající se vymezení příbuzných 

osob, se kterými je jejich rodina v častém styku, vydělila rodinný okruh do dvou 

kategorií podle četnosti shledávání a to vzhledem ke geografické vzdálenosti mezi místy 

bydliště, přičemž obvykle v rámci nukleární rodiny byla tato blízkost avizovaná právě 

v souvislosti s potřebou vzájemného kontaktu mezi touto nejužší skupinou osob. 

Respondenti se vyjadřovali ve smyslu vnímání častého setkávání a fyzické blízkosti 

především mezi sourozenci jako nezbytnosti či dle jejich chápání přirozené věci. Ve 

vztahu k české rodině zaznamenali hispánští imigranti vzhledem k jejich vlastním 

kulturním dispozicím rovněž rozdíly v povaze přístupu Čechů vůči tomuto jevu.

„Třeba, že u nás jsou skoro všechny děti pořád kolem a furt se vídají. Třeba 

zatím tady, to tak není. Co jim bylo osmnáct nebo možná méně, tak už u nich nebydleli, 

už bydleli někde jinde.“ – Carlos

V souvislosti s diskutovanou problematikou uzavřenosti české rodiny vůči 

širšímu příbuzenstvu, kterou zmiňovali osoby hispánského původu ve svých tvrzeních o 

charakteru české rodiny, poukazovali rovněž na nepřístupnost rodiny vůči nepříbuzným 

osobám. Při srovnání průběhu této interakce v případě dvou daných kultur, respondenti 

interpretovali zkušenosti ze své domovské kultury jako značně otevřenější.

„Myslím si, že Češi jsou dost zavřený, dokud neotevřou dveře jeho..jejich 

bytu.(...) U nás je to otevřenější ze začátku, ale pomalu se dostaneš na..na takovej 

prostě..na takovej úroveň, na kterým už ti můžu říct, že jsi můj brácha nebo něco 

takovýho. Tady už je to prostě, musíš čekat dlouho, až někdo otevře dveře a pak už je 

ten krok úplně velký.“ – Luís

Zmiňované rozdíly potvrzují zjištění, ke kterému směřovaly již reakce 

respondentů na otázky v předešlé fázi rozhovoru zaměřené na vnímání povahy 

příbuzenské sítě a solidarity v rámci vlastní rodiny. Tato zjištění odkazují ke 

skutečnosti, že model familismu a kolektivistická orientace si dle vnímání respondentů 

v hispánské kultuře dodnes uchovává významné místo a tím se do značné míry vzdaluje 

spíše individualistickému pojetí hodnot převažujícímu v České republice.
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Otázka č. 18: Jaké jsou podle Vás hlavní rozdíly mezi českou a Vaší rodinou?

Osmnáctá otázka směřuje svým zněním k získání velké variability odpovědí od 

jednotlivých dotázaných a tím i k otevření dalších témat, ve kterých respondenti 

nacházejí diference mezi oběma kulturami ve vztahu k rodině. Zmiňované rozdíly 

v reakcích na tento dotaz mají oproti předešlým odpovědím mnohem individuálnější 

ráz, ovlivněný konkrétní zkušeností daného jednotlivce. Lze předpokládat, že naprosto 

uniformní podobu rodinného chování nenalezneme ani v jedné z hodnocených kultur, 

takže získané dojmy a poznatky byly velice rozmanité. Poměrně zajímavým postřehem 

bylo vyjádření jednoho z respondentů ohledně hodnocení role ženy v českých rodinách 

ve vztahu k vnímání jejího postavení v původní kultuře dotazovaného.

„Tak myslím si, že tady manželky nebo ženy pracují o hodně víc než u nás. (...) 

Takže z toho jsem strašně moc překvapený, že já hodně viděl...třeba tady nějaký muž 

z práce přijde někdy v 6 večer a ta žena třeba možná taky pracuje, ale musí ještě k tomu 

vařit a uklízet a starat se o děti a já neříkám, že v Peru se to nedělá, ale to už je 

taková...tady ta kultura je taková, že už je to akceptovaný, že tam žena bude dělat v tom 

smyslu víc než..než ten muž. Že ten muž musí odpočívat a jít příští den do práci.“ – Luís

Rovněž při srovnání přístupů obou kultur v oblasti stolování dovedli někteří 

respondenti odhalit vzájemné rozdíly. Dle jejich mínění představuje v hispánských 

rodinách společné usednutí ke stolu určitý druh sociálního aktu, zatímco v případě 

českých rodin se tato událost těší menší úctě. Tuto jimi vnímanou rozdílnost je možné 

z hlediska jejich interpretací vlastních rodin vysvětlit funkcí, kterou společné stolování 

v hispánských rodinách plní, tj. úlohu platformy pro setkávání na úrovni nukleární i širší 

rodiny, což není dle jejich výkladu rodinných vztahů v České republice natolik obvyklé, 

jako v jejich případech.

"Jo, spousta věcí. Například jedí strašně rychle. (...) Není to jako oběd  (ve 

Španělsku), je to jako...o všem mluví a zároveň obědvají. A tady lidi poobědvají za 

dvacet minut a nic nepijí, nechají...otevřou víno a nepijí ho." – Blas (přeloženo z angl.)

Ve sféře pojetí výkonu péče o domácnost byly také zaznamenány odlišné 

zvyklosti. Jak již bylo poznamenáno v předešlé sadě otázek zkoumající povahu náhledu 

na dělení rodičovských rolí, poměrně důležitou úlohu v rámci diskutované problematiky 

sehrávala instituce služebné, o jejímž působení se celá řada dotazovaných zmiňovala ve 
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vztahu k pomoci při péči o domácnost a děti. Vzhledem k tomu, že výpomoc služky 

nepředstavuje zkušenost, kterou by disponovala majorita českých rodin, nacházeli 

respondenti rozdíly ve vnímání přijímání pomoci v domácnosti od jednotlivců 

nacházejících se mimo spřízněný okruh osob. Zdůrazňovali přitom opět soukromou 

povahu českých rodin a orientaci ke hledání pomoci v rámci příbuzenské sítě rodiny.

„Třeba to, že tady nemáte služky, že tady některé rodiče nejsou zvyklý na to nebo 

nemůžou..prostě akceptovat, že by přišel nějakej cizí člověk uklízet jejich věci, že možná 

někomu může to být tohleto jako: ´A proč někdo bude uklízet moje věci, když já jich 

můžu uklidit´ (...) Některý lidi nebo některý rodiče ne...ne..nemůžou ani akceptovat, že 

by mohli mít pomoc někoho, kdo by nebyl rodičem. Třeba jenom chtějí babičky nebo 

něco takovýho.“ – Luís

Poměrně zajímavým zjištěním bylo velice kladné hodnocení vztahů mezi 

českými rodiči a jejich dětmi ze strany hispánských respondentů. Přesto, že se většina 

dotazovaných shodla na skutečnosti, že česká rodina je sama o sobě uzavřenější a 

nezávislejší, komentovali vztahy na úrovni rodičů a dětí jako důvěrné a blízké. Tuto 

názorovou ambivalenci lze vztáhnout k jejich vlastnímu vnímání rodiny, tj. 

v identifikaci příbuzných, jež spadají do „rodiny“, navzdory tomu, že se jedná o osoby 

náležící již do širšího okruhu příbuzných. Z tohoto hlediska je česká rodina dle jejich 

interpretace spíče dezintegrovaná. Avšak pokud bylo přihlíženo na užší stránku věci ve 

smyslu diskuse o vztazích rodičů a dětí, považují respondenti české rodinné prostředí za 

relativně intimní a přátelské.

„U nás jako na vesnicích ty děti jako hrají samy. Když si hrají, tak hrají samy, 

ne s dospělými. (...) jako kdyby neexistovali rodiče, jenom mezi sebou děti. (...) Tady 

prostě rodiče hrají s dětma prostě všechno...čtou jim nějaký pohádky a fakt mě se to 

líbí.“ – Fanny

Názorové rozdíly, zaznamenané v rámci této tematiky, se diferencovaly rovněž 

ve vztahu k míře, do jaké se konkrétnímu respondentovi podařilo do české rodiny 

integrovat a měly tudíž značně případový charakter. Z tohoto hlediska někteří 

dotazovaní označili českou rodinu za všeobecně uzavřenou vůči okolí bez zmínky o 

bližších detailech, avšak respondenti, jejichž zkušenost nabývala větší hloubky a byli 

tak schopni svoje vnímání povahy vztahů mezi rodiči a dětmi reflektovat podrobněji, 

připomínali v této souvislosti blízké vazby.
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„Je rozdíl, že to...že tady rodiče se..jste hodně dobrý kamarádi. Myslím si, že 

jste..některý rodiny aspoň, co jsem znal já, že..nevím, je tam cítit, že mluvíte o jejich..o 

vaše život hodně. (...) U nás rodiče to neberou takhle. Myslím, že nebyli jsme tak 

otevření každý z nás, jo. Myslím si, že já jsem nebyl moc otevřený ani můj bratr, moje 

maminka, můj tatínek.“ – Luís

Otázka č. 19: Je něco, čím byste se od Čechů inspiroval/a?

Faktory, o kterých respondenti hovořili po položení tohoto dotazu, byly velice 

rozmanité, neboť jejich identifikace je podmíněna jak způsobem fungování vlastní 

rodiny, tak jeho či její konkrétní zkušeností s českou rodinou. Diskutované rozdíly, 

které se ve výpovědích dotazovaných objevily v nejvíce případech, se vztahují ke 

způsobu trávení volného času. Hispánští imigranti oceňovali především aktivity 

sportovní povahy a činnosti odehrávající se venku či všeobecně mimo domov. 

V souvislosti s vlastními rodinami hovořili především o rodinných setkáních při 

příležitostech společných obědů čí oslav, přičemž se do popředí opět dostává již 

zmiňovaná role stolování, která je v českých rodinách, jež se dle mínění respondentů 

orientují více na aktivní způsob trávení volného času, spíše opomíjena.

„To, že rodina prostě vyrazí někam na výlet nebo tak. Mně se to líbí a ještě jsou 

spolu a prostě...“ – Fanny

"Rádi se spolu chodili projít například do lesa. (...) Ve Španělsku se setkávají 

spíš, aby si dali skleničku nebo si popovídali.“ – Blas (přeloženo z angl.)

Vzhledem k nesmírně různorodé povaze rodin, ze kterých pocházeli dotazovaní 

respondenti, bylo možné v rámci jejich odpovědí vysledovat heterogenitu ve vnímání a 

uvažování o vzájemných rozdílech obou kultur. Některé z nich se vázali 

k fundamentálním odlišnostem co do fungování rodiny a způsobu života celkově. V 

postojích dotazovaných v takových případech byly mnohdy zmiňovány poměrně 

detailní diference, které však respondenti označovali, vzhledem ke zkušenostem 

z domovské kultury, za výrazné.

„Třeba dát si kávu nebo čaj po obědě nebo po jídle. U nás, ne že bychom to 

nechtěli, ale nejde to. Není čas na to, hlavně pro nás..my pracujeme na poli, takže 

obědváme a potom se rozejdeme zase do práce.“ – Carlos
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„Jo, třeba děti...děti jsou takový jakoby..teda u nás hodně dětí pracují hodně 

jako na pole a tak už odmaličky a oni prostě.. a tady ne, víš. Tady.. tady děti hrají, 

prostě víš, že mají ten život jako děti.“ – Fanny

Při diskutování aspektů české rodiny, které dotazovaní považují za inspirující 

vzhledem k podobě fungování jejich vlastních rodin, hrál podstatnou roli všeobecný 

způsob života, na který jsou respondenti ze své rodiny zvyklí. Čím větší odlišnosti 

v tomto směru dotazovaní nacházeli, tím podrobnější byly jejich postřehy ve vztahu 

k dané otázce. 

Závěr

Kvalitativní výzkum provedený za účelem zjištění skutečnosti, jak hispánští 

imigranti vnímají českou rodinu vzhledem ke zkušenostem, které si s sebou přivezli do 

České republiky ze své domovské kultury, přinesl několik zjištění.

První z nich se váže k rozdílům vycházejícím z rozdílné míry individualismu a 

kolektivismu, kterými jsou obě kultury zatíženy. Stupeň vzájemné kulturní distance byl 

v tomto ohledu shledán jako nejvýznamnější. Dle mínění respondentů se tento fakt 

projevuje zejména v souvislosti s povahou nahlížení na rodinné vztahy v rámci širší 

rodiny. Zatímco Hispánci definují svoji rodinu jako více integrovanou a otevřenou jak 

v oblasti vzájemného styku, tak ve sféře rodinné solidarity, českou rodinu považují 

naopak za více individualistickou ve smyslu orientace na užší okruh osob. S touto 

skutečností pak souvisí následující zajímavé zjištění, že respondenti interpretují vztahy 

v rámci české nukleární rodiny jako značně blízké a intimní. K této problematice se 

váže rovněž další odlišnost, kterou respondenti během svého pobytu v České republice 

zaznamenali, a to velice úzký vztah mezi rodiči a dětmi v českých rodinách, který 

mnozí z nich považují za nadstandardní. Na českou rodinu tedy nahlížejí jako na 

individualistickou i kolektivistickou zároveň. Individualismus se přitom dle jejich 

náhledu projevuje vyšší mírou odtržení od příbuzenské sítě a kolektivismus se vztahuje 

pouze k nejužší skupině osob náležících do rodiny. Soukromá povaha české rodiny je 

vzhledem ke zkušenosti hispánských imigrantů navíc utvrzována neochotou vpuštění 

nepříbuzných osob do rodiny. Respondenti, jimiž byla ve většině případů přítomnost 
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služebné v rodině, jakožto nespřízněné osoby podílející se na chodu domácnosti, 

považována za zcela přirozenou, uváděli v této souvislosti nevůli české rodiny 

projevující se ve vztahu k takovým praktikám.

Rozdílné vnímání role ženy v rodině, vyplývající ze sdělení dotazovaných, má 

svůj základ v hodnotovém systému, jehož vliv byl diskutován v rámci teoretické části. 

V hispánských rodinách je podle respondentů postavení ženy stále částečně určeno 

tradičními postoji, které mají svůj základ v kulturně ustáleném modelu marianismu, a 

které ženě vymezují na starost především péči o děti a domácnost. V rámci české 

společnosti je tato situace dle jejich vnímání odlišná. Hispánští imigranti nahlížejí na 

dvojí roli ženy v české rodině, jakožto na pečovatelku o domácnost a zároveň 

zaměstnankyni mimo domov, jako na kulturně předpokládanou. Zatímco v hispánském 

prostředí se tento fenomén prozatím nedočkal jednotného postoje ze strany společnosti, 

v České republice je tato skutečnost dle chápání respondentů daná vzhledem ke 

kulturnímu očekávání.

Poslední zaznamenaná interkulturní diference se váže ke způsobu trávení 

volného času rodin v české a hispánské kultuře dle výkladu dotazovaných respondentů. 

Hispánští imigranti interpretovali společné aktivity českých rodin jako více orientované 

na společné zážitky například ve formě výletů a sportovních akcí. Oproti tomu volný 

čas strávený ve vlastních rodinách označovali za méně dynamický, v nichž především 

setkání rodiny u společného stolu představuje jednu z platforem pro rodinný kontakt.

Zjištění, která přinesl kvalitativní výzkum provedený mezi imigranty 

hispánského původu žijícími v České republice, představují hodnotná sdělení ve vztahu 

k interkulturnímu porozumění. Každá z obou kultur reprezentuje odlišný systém hodnot 

a s ním související způsob uvažování o jednotlivých diskutovaných jevech. Přestože 

byly na jedné straně interpretovány markantní rozdíly, vycházející z odlišných 

kulturních předpokladů, kterými jsou imigranti ze své původní kultury vybaveni, došlo 

také na identifikaci prvků, které respondenti shledávali jako inspirativní pro jejich 

vlastní náhled. Tato skutečnost poukazuje na prosazování strategie integrace ve vztahu 

k rodinnému modelu, se kterým byli v České republice konfrontováni, tj. na snahu o 

udržení vlastních kulturních hodnot a jejich doplnění o některé prvky hostitelské 

kultury. [Průcha 2010: 98] Povaha a objem zjištěných informací však patrně není 

vyčerpávající, a proto se domnívám, že za účelem získání detailnější a rozsáhlejší 
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podoby údajů týkající se této problematiky, by bylo vhodné získat interpretace od 

většího počtu respondentů.
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