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Úvod  

 

Rozsahy migrace nabývají na intenzitě vlivem celosvětově otevřené politické situace a 

globalizujícího se trendu celkového světa. Do České republiky tak přicházejí národy z 

různých koutů světa a setkáváme se se stále aktivnějším a aktuálnějším „fenoménem 

expatriotismu“, o který se zajímá hned několik předních humanitních oborů
1
. Možnost 

svobody pohybu podporuje intenzitu migrace, migrace byla z několika pohledů již 

definována odbornými znalci na tomto poli. Chtěla bych tak nabídnout pohled na ryze 

jeden z mnoha aspektů migrace a tím je fenomén expatriotů žijících v České republice po 

roce 1989. Migrace je celospolečenské téma samo o sobě, ale moje snažení se koncentruje 

na odhalení proměnných jedné skupiny a jak tato specifická skupina
2
 činí v jedné dané 

zemi. Ve své bakalářské práci se pokusím zodpovědět na otázku spjatou s imigranty a 

jejich počínání si s adaptací, asimilací, či segregací v majoritní české společnosti
3
. 

Empirický pohled na markantní změnu porevoluční situace u nás a pohled na transformaci 

migračního rázu, kdy z plnohodnotné emigrační země se Česká republika se stala celkově 

zemí spíše imigrační, terminologie s tím spjatá
4
.  

Nedílnou součástí pro vypracování byly přednášky při katedře Etnologie Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsou tak pevným základem a inspirací pro mou 

bakalářskou práci. Zejména pak přednášky Metody a techniky terénního výzkumu, 

Etnologický proseminář, Semináře, Urbánní etnologie, Odborná praxe a Etnologie 

sociálních skupin vedené PhDr. Milošem Tomandlem. Mezi další přednášky patří 

přednášky Prof. PhDr. Leoše Šatavy CSc. a jeho Etnické menšiny v Evropě a Migrační 

procesy teorie a praxe v USA a v Evropě. Lingvistická antropologie Doc. PhDr. Františka 

Vrhela, CSc., a v neposlední řadě Urbánní etnologie vedené PhDr. Zdeňkem Uherkem 

CSc., také Lingvistická antropologie Prof. Dr. Zdeňka Salzmanna. Na základě vlastní 

volby provedená etnologická výzkumná práce společně s terénním výzkumem, která je 

podložená shromážděním věcných materiálů od respondentů a zkušeností z literatury, 

terénního výzkumu a z jeho výsledku. Aktuálním tématem je soustavně imigrační skupina, 

skupina nazývající se expatrioti. Ve vybraných českých regionech a v hlavním městě Praze, 

v hlavní koncentraci expatriotů ve větších českých regionech.  

 

                                                 
1
 Historie, sociologie, politologie, ekonomie, etnologie, antropologie, sociální a kulturní antropologie a další 

příbuzné historické vědy.  
2
 Skupina, také i komunita, nebo i společenství.  

3
 Na její nejsignifikantnější specifické rysy.  

4
 Počátky, učení se od sousedních států, hledaní a přijetí terminologie v českém pojetí a povědomí.  
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Byly sledovány příčiny imigrace a problémy adaptace v českém prostředí s ohledem 

na věkové, profesní resp. kvalifikační faktory
5
. Jedná se o nestarý fenomén, odhadem má 

zhruba stejně dlouhé trvání jako porevoluční imigrace do České republiky samotná, 

kterému nebyla věnována prozatím velká pozornost. Větší pozornost odborné části je 

věnována početnějším imigračním skupinám, které jsou středem pozornosti pro řešení 

legislativní problematiky
6
, jedná se jen o hlavní imigrační skupiny žijící dlouhodobě 

v Čechách, jako jsou třeba Vietnamci, Ukrajinci, Slováci a další
7
.  

Migrace jsou obecně doprovázeny mnohými faktory a souvislostmi, definice migrace 

se pomalu mění v závislosti na politickém a ekonomickém dění. Má práce se snaží o 

komplexní pohled, hledání důvodů, příčin a důsledků s nimi spojených se skupinou 

expatriotů. K tomu mi napomáhala selekce relevantních zdrojů a literatury
8
. V mé práci 

používám obě doposud používané výrazové varianty, jak terminologii expat, tak expatriate, 

expatriot, expatriotismus. Všechny termíny vystihují tutéž skupinu a migranty které k ní 

patří. Zvolila jsem tuto terminologii po celou dobu práce, pokud existují nějaké vydané 

publikace, nebo zmínky o dané skupině, používá se dnes zkráceného výrazu expat
9
. Podle 

dosavadně získaných pramenů, takovouto skupinu musíme považovat za specifickou 

sociální skupinu, z etnologického a antropologického pohledu je proto velice zajímavou a 

měla by se nadále pozorovat i v příštích dekádách. Zdá se, že nadále bude pokračovat 

specifický fenomén. Expatriotismus se vyskytuje nejen u nás, ale i kdekoliv jinde na světě 

u mnoha národů, zemí a společenství, tak jak tomu je tomu u fenoménu migrace samotné.  

Bakalářská práce, která nese název Imigranti a jejich adaptace v majoritní české 

společnosti po roce 1989, s podtitulem Fenomén expat, expatriotismus a jejich život 

v Čechách po roce 1989, k odevzdání na konci letního semestru 2012, při katedře 

Etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Struktura práce je koncipována 

dle dané osnovy diskutované s vedoucím a konzultantem bakalářské práce, kterými jsou 

dva ústřední profesoři katedry Etnologie PhDr. Jan Pargač, CSc. a PhDr. Miloš Tomandl. 

Jedná se tak o badatelské shrnutí a závěry jimi odvozené. Důležitost se klade na vlastním 

koncipovaném a celkovém pojetí problematiky expatriotismu. Téma expatriotismu není 

mezi studiemi a naší odbornou veřejností příliš časté, jelikož nebylo ještě do dostatečné 

hloubky prostudováno naší odbornou částí, naskýtá se zde tak prostor tuto mezeru 

                                                 
5
 „Push a pull“ faktory, vysvětleno v dalších sekcích bakalářské práce.  

6
 Ministerstvo Vnitra České republiky (MV ČR). 

7
 Marginální migrace – okrajová, menšinová a často neplnoprávná skupina obyvatel.  

8
 Dále viz seznam Literárních pramenů v bakalářské práci.  

9
 Z původní terminologie expatriate. 
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vyplnit
10

. Jedná se o specifikum, které není mnohdy ještě zmiňované v článcích, 

seminářích, esejích, ani v odborných knihách na téma migrace. Bakalářská práce je 

rozčleněna do pěti hlavních kategorických kapitol. První kapitola se zaobírá zhodnocením 

literatury, základním vymezením pojmů, metodickým a metodologickým věděním české i 

zahraniční literatury na téma mezinárodní migrace. V druhé kapitole jsou řešeny otázky 

podstatných rysů migrace od 90. let 20. století až do dnešní doby, snaha je poukázat také 

na situaci českých menšin u nás a na celkové migrační toky v Evropě. V čtvrté kapitole je 

probírána problematika vztahu české společnosti k cizincům po 20 letech demokracie, 

pohledy obyvatel České republiky na expatrioty a také pohled expatriotů na českou 

společnost. Za klíčovou kapitolu bakalářské práce považuji kapitolu třetí s názvem 

Fenomén expat, expatriotismus a jejich život v Čechách. Zde je nastíněno pozadí 

fenoménu, příklady amerického expatriotismu v Evropě, na toto téma bych ráda navázala 

ve své budoucí magisterské práci při katedře Etnologie, Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze.  

Jsou zde také formulovány hlavní teze a proudy sociální skupiny expatriotů v České 

republice, kdy je brán ohled na jejich život pracovní i osobní
11

. Další cenná část s názvem 

Etnologický terénní výzkum imigrační skupiny expat a výsledky výzkumu
12

, který je 

podkladem pro všechny kapitoly bakalářské práce. Z tohoto vlastně zpracovaného 

autentického materiálu jsem čerpala a doplňovala postupně do finálního konceptu práce, je 

pohledem na jedinečnou skupinu v dané době, místě a čase s vysvětlením pohledů mnoha 

respondentů. K podkapitolám patří sumarizující retrospektivní pohled na expatriotismus, 

dnešní postavení expatriotů v České republice a budoucnost expatriotů u nás v příštích 

dekádách. Závěr práce zhodnocuje dosažené poznatky a pojímá tak problematiku jako 

jeden celek, potvrzení hypotéz o existenci důležité skupiny expatriotů u nás a jejich 

ojedinělost ve společnosti.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Pokud tak hledáme v domácí literatuře pocházející od ryze českých autorů.  
11

 Management expatriotů, zaměstnání expatriotů, proč se expatriotismu stále daří, expatrioti jako specifická 

sociální skupina, země původu expatriotů, výskyt expatriotů, jazyk a expatrioti, masová média a expatrioti, 

instituce a kulturní centra, rodina a rodinné zázemí, náboženství a cizojazyčná kázání.  
12

 Viz Etnologický výzkum a Přílohy v bakalářské práci.  
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1. Zhodnocení české a celosvětové odborné literatury  

 

Z pohledu vědních disciplín jakými jsou etnologie, etnografie, antropologie, sociální a 

kulturní antropologie, sociální geografie, sociální-politika a další příbuzné vědecké 

historické obory, ke kterým dále patří sociologie, politologie, historie a ekonomie, se 

problematikou expatriotismu bezesporu zaobírají a navzájem prolínají
13

. Pouze doposud 

nepoužívají specifického a specializovaného termínu expatriot, expatriotismus, tak jak je 

tomu u zahraničních škol. Zhodnocení české a celosvětové odborné literatury přináší 

náhled k vývoji s majoritním zaměřením na migraci, integraci a potažmo na specifický 

expatriotismus samotný. Nejen z etnologického pohledu, ale také z pohledu příbuzných 

věd, nesmíme opomenout politickou stránku, ani další důležité ostatní aspekty.
14

 Z pohledu 

té naší etnologické disciplíny si expatriotismus vysvětlujeme, jakožto jednotlivé stěhující 

se jedince či sociální migrační skupiny za prací do jiné země původu expatriota.    

Vědní disciplíny s několika letou praxí a zkušenostmi přinášejí varianty pro explanaci 

důvodů a příčin pro migraci, potajmu expatriotismu samotnému. Jaké faktory přispívají či 

vyvracejí takovému pohybu obyvatelstva? Dokáží tak obohatit myšlení a názory na tuto 

specifickou skupinu a její následné důsledky pro majoritní populaci? Bezesporu ano, vědní 

disciplíny a také jejich školy každé přinášejí selektivní metody, terminologii a také 

vysvětlení pro čím dál tím více aktuální fenomén expatriotismu. Odborná studie literatury, 

pramenů, textů a publikací přináší bezesporu pevné těžiště pro úvodní pojetí problematiky 

a její zásady z profesního hlediska. Zhodnocená literatura je tak literaturou českou i 

zahraniční, která je teoretickým a analytickým rámcem pro migraci a expatriotismus.
15

  

 

 

1. 1 Česká odborná literatura  

 

Česká odborná literatura na problematiku migrace je částečně limitovaná ve své 

produktivnosti do počátku 90. let 20. století, je tomu tak i u mnoha jiných odborných sfér, 

postiženy byly nejen vědní obory, ale i individuální lidské životy. Na poli teoretických 

publikací o migraci v českém jazyce před rokem 1989 najdeme jen málo výtisků a 

publikací zaobírajícím se tématem. Je tomu tak hned z několika důvodů, jeden 

z nejmarkantnějších z nich je bezesporu politický důvod, kdy byli migrace skoro nemožné 

                                                 
13

 Obory historické, humanistické a celospolečenské.  
14

 Expatriace, expatriot dále vysvětleno v bakalářské práci, viz Kapitola 3. 
15

 Teoretický rámec je nastíněn odbornými statěmi na téma migrace, jejich explanace a zdůvodnění.  
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oboustranně před rokem 1989, vědecké činnosti a práce nemohly být v tomto duchu ani 

publikované z důvodu státní politické cenzury. Státní politická cenzura sahala až na ty, 

z politického hlediska nejnebezpečnější adepty a také vědní školy. Jak také ve stejném 

duchu podotýká filozof, sociolog a antropolog Arnošt Gellner: „Silná centralizace moci 

byla v rukou státu, jsou tak nejtypičtější znaky komunistické společnosti“.
16

 Publikované 

materiály dostupné a distribuované pro všechny členské země Sovětského svazu, pocházely 

od autorů a vědců ze státu bývalého SSSR
17

. Česká strana se pokoušela o vlastní výklady, o 

vlastní návrhy pro terminologii, ale bylo těžké najít pevné těžiště na akademické úrovni, 

tak jak tomu je dnes. Vlna chuti a nechuti něco „pohoršujícího“ vydat, záležela na daných 

okolnostech. Na katedrách, ale existovaly přednášky, které bohužel nejsou zaznamenané 

písemně, kdy profesoři přednášeli bez tzv. cenzury, volně kritizovali a podávali 

informovaně díky svým kolegům žijících v exilu v zahraničí.  

Tato realita se však změnila ihned po pádu komunismu v roce 1989, vědecké práce a 

studie na téma migrace a etnicita se v postkomunistické realitě hojně tvořily, vydávaly a 

nadále tvoří. Multikulturní reality pohybu obyvatel, jejich příklady, migrační vlny, 

migrační trendy apod. Proto níže v dalších sekcích zmínka o teoretickém a analytickém 

dění na tomto poli, z dostupných literárních pramenů. Česká terminologie se opírá po 

revoluci o anglicky, francouzsky a německy vydané publikace známých celosvětových 

autorů, dokázala přijmout specifické nové názvosloví a dodnes jej používá ve vědeckých 

pracích. Postavení etnologické disciplíny ve 20. a 21. století v České republice se 

signifikantně změnila v závislosti na politickém dění v rámci celého státu, důležitá data 

českého národa jsou spojována s legislativními úpravami migračních politik. Česká 

migrační politika
18

 dodnes používá i po letech demokracie apolitickou strategii při svém 

konání v rámci migračních událostí. Bylo tomu tak na poli společenskovědním a 

profesním, v té době etnologické instituce vytvářeli své analýzy a studie v závislosti na tyto 

situace. Etnologie v dnešní podobě není disciplínou, která pouze a jen studuje český 

národopis a folklorní rysy. Etnologická disciplína se stala i na níže zmíněné politické 

komunistické události, rychlou a efektivní všezahrnující vědou, velice pestrou mozaikou 

mezi disciplínami a má své pevné místo v rámci historických věd. Etablované přejaté i 

vlastní empirické studie se staly s plnohodnotnou váhou i pro zahraniční kolegy studující 

sociální a kulturní antropologii, kulturní antropologii, etnologii.   

                                                 
16

 GELLNER, Arnošt. Národ a nacionalismus, 1993, s.10.  
17

 SSSR – zkratka pro Svaz sovětských socialistických republik.  
18

 Viz Příloha č. 4, odpověď na otázku: Považujete českou společnost za multikulturní? Interview s Doc. RNDr. 

Dušanem Drbohlavem CSc.  
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Je to také společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností a 

v současně se používá termínu sociální a kulturní antropologie, která je interdisciplinární 

všezahrnující vědou
19

. „V 60. -90. letech 20. století se v etnologii a antropologii téma 

migrací stalo součástí teorií spjatých s problematikou etnicity a jejich přeměn u českého 

etnika i dalších skupin obyvatelstva“.
20

 Výraznou publikací je kniha Prof. PhDr. Leoše 

Šatavy CSc. s názvem „Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA“, 

vydána kontroverzně právě v zlomovém roce 1989, kde je nespočet příkladů o českých 

krajanech žijících v zahraničí, zajímavé pohledy, číselně i početně opodstatněny konkrétní 

případy a důvody, jež nemohly býti vydané dříve. Dále potom nespočetně citované 

Bromlejovy teorie etnosu, které dále rozpracoval PhDr. Václav Hubinger ve svém 

studijním článku, „Etnos a etnikum“ (1988, Český lid 75, 1). Pojmový aparát, konkrétní 

terminologie pro migraci, byl stabilizovaný ve druhé polovině 80. let 20. století, kdy byl 

sepsán „Slovník etnických procesů“ (1987, Český lid 74, 3) sepsány veškeré významné 

pojmy, odkazuje se zde i na práce PhDr. Tomáše Haišmana a PhDr. Václava Hubingera.
21

 

Česká odborná literatura se aktuálně nejčastěji zaměřuje na téma migrace ve spojení s 

uprchlíky a jejich postavením či zařazením do majoritní společnosti, zabývá se rovněž 

azylovou politikou a také imigraci cizinců pocházejících z tzv. „třetích zemí“
22

. Takovéto 

skupiny jsou považované za problematické, a proto vyžadují své strategie, pevné a nové 

formy. Do této sféry spadají země a státy, se kterými si z politického hlediska udržuje své 

vymezení sama Česká imigrační politika, váže se bezesporu také na emigrační politiku se 

světovými velmocemi a státy, vytváří podobnou politiku, jako další Evropské státy, jelikož 

je její důležitou součástí. Podstatně méně se potom věnuje imigracím neproblémových 

skupin, mezi něž spadají západo evropské imigrace do České republiky a jim podobné 

migrace z vyspělých států, i když z našeho etnologického pohledu jsou bezesporu zajímavé 

ke studiu a nemělo by se na ně zapomínat. Přednost, ale nadále je u první zmiňované 

„problémové skupiny“ obyvatel.   

Občané po vstupu do České republiky, jakožto občané EU
23

 nabývají stejných práv 

jako majorita, co se týče legislativní stránky, s tím i spojené možnosti ubytování, volné 

využívání veřejných služeb, apod. Z důvodu vrchních nařízení mezinárodních organizací 

jsou otázky neustále řešeny a aktualizovány dle nové situace, na poli České republiky, na 

                                                 
19

 S přednášek katedry Etnologie FF UK Praha, Teorie disciplíny, Doc. PhDr. Františka Vrhela, CSc.  
20

 LOZOVIUK, Petr. Kultura – společnost – tradice II., soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní 

antropologie, s. 169. 
21

 HUBINGER, Václav. Etnos a etnikum, slovo z redakce, diskuze, 1988, s. 43.  
22

 O původu a zemích původu expatriotů blíže v Kapitole č. 3. 
23

 Česká republika se stala plnohodnotným členem Evropské unie od 1. května 2004. 
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úrovni Evropské unie a také bezesporu celosvětově. Při pohledu na politickou změnu 

vidíme ihned vedle toho změny právní, které právně vyřešily Evropské smlouvy. Jelikož 

Česká republika svou polohou spadá do krátkodobých migračních zemí
24

, odkud imigranti 

pokračují svou cestu do ještě více vyspělejších zemí a zemí EU-15
25

, nachází se zde 

mezinárodní podpora pro řešení těchto důležitých otázek. Je důležité si udržet z pohledu 

vyspělých států EU-15 zásadní migrační politiky a legislativy pro migraci z tzv. „třetích 

zemích světa“. Jelikož se Evropská unie rozrůstá, hledá společné cesty pro legislativu se 

státy nově příchozími
26

, kontroluje nejdůležitější hranici mezi EU a dalšími světadíly, mezi 

zeměmi a státními útvary jako jsou Ukrajina – Asijské státy, Řecko – státy Blízkého 

východu, Itálie – severní Afrika, Španělsko - severní Afrika.
27

 „Termínem migrační politiky 

označujeme politiky směřující k přímé či nepřímé regulaci a řízení pohybu lidí přes 

mezinárodní hranice, v případě Evropské unie přes její vnější hranice, a jejich pobytu na 

území států, jejichž nejsou občany. Migrační politiky se týkají jak regulace a usměrňování 

legální migrace, tak postihu a prevence nelegální migrace, politiky imigrační a 

integrační.“
28

 Jelikož migrace do vyspělých států, je stále atraktivní a aktuální téma. Stává 

se tak tématem pro budoucí budování hranic mezi světadíly, migračním tématem zdali by 

měl být povolen přístup Turecké republiky do Evropské unie
29

, je to hrozba pro současné 

evropské společenství a jaká rizika by mohla následovat po takovém aktu. Podobná 

diskuze ohledně přijetí dalších kandidátských zemí Chorvatsko, Turecko, Makedonie, 

Island, Černá hora, Srbsko.
30

  

Teoretická část je zaměřená na literaturu, která byla vydána v českém jazyce a hovoří 

o metodách a metodologii na poli migrací a migračních teoriích. Jedná se převážně o 

překlady zahraničních teoretických publikací, výběr autorů a jejich příspěvků. Vědou se 

zaobírají přední české špičky, které v oboru působí již několik let a jsou součástí skupin 

vědeckých badatelů a teoretiků
31

. Na problematiku spojenou s migrací ve svých pracích 

upozorňují i Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
32

 a PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
33

, kteří v 

                                                 
24

 Tzv. „přechodová země migrace“.  
25

 EU-15: Rozšíření EU v roce 1995 na celkem 15 evropských států. Mezi tyto členy patřily Belgie, Dánsko, 

Itálie, Lucembursko, Francie, Nizozemsko, Irsko, Finsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spolková republika 

Německo, Spojené království, Španělsko a Švédsko.  
26

 Bulharsko, Rumunsko v roce 2007.  
27

 S důrazem na země, které bezprostředně hraničí s neevropskými státy světa.  
28

 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát. 2005, s. 9-10.  
29

 Prozatímně má status kandidáta pro přijetí do EU.  
30

 Kandidátské země EU, dostupné z: http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/index_en.htm, náhled 

dne: 9. 6. 2012.  
31

 Členové Akademie Věd České republiky (AV ČR).  
32

 Profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Sociální geografie.  
33

 Profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Urbánní etnologie. Etnologický ústav České 
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rámci České republiky patří na dané téma mezi odborníky a specialisty. Ti pak ve svém 

textu nazvaném „Reflexe migračních teorií“
34

 formulují součet nejhlavnějších a 

nejcitovanějších migračních teorií, respektive zobecněními, činěnými na poli výzkumu 

migračních pohybů lidstva. Jde spíše o upozornění na celou řadu otázek, okruhů, 

podmíněností a souvislostí, jejichž hlubší rozbor je dosažitelný v jiných zdrojích. 

Podchycení široké mozaiky aspektů je též jeden z hlavních cílů tohoto příspěvku. Migrace 

obyvatelstva je široce podmíněný proces, často ovlivněný zejména komplexem vnějších a 

vnitřních determinujících faktorů. Otázky jako: jaké jsou příčiny migrace, proč k migraci 

dochází, z jakých důvodů dané skupiny lidí migrují, kdo jsou ti, co migrují a jaké jsou 

jejich hlavní charakteristiky? Neexistuje, a patrně ani nebude existovat, jediná 

„všeobjímající“ teorie migrace, a to z důvodů nemožnosti sjednocujícího pokrytí dané 

komplexity, resp. výrazné typové i měřítkové diferenciace migračních procesů. Zajímavým 

příspěvkem je přeložený text Iana Bruffa, „Migranti nejsou proměnné: kritika literatury o 

migraci a souvisejícího politického vývoje“.
35

 Výběr hlavních tezí a náhled do 

problematiky migračních politik, souhrnné sociologicko-politické pojednání nalezneme 

v knize Prof. PhDr. Pavla Barši, M. A., PhD., také Mgr. Andrei Baršové, „Přistěhovalectví 

a liberální stát: imigrační a integrační politiky USA, západní Evropě a Česku.“
36

 Souhrnný 

detailní popis imigrační a integrační politiky, které je výrazně podstatným materiálem pro 

vypracování větších sekcí mé bakalářské práce, pro první a druhou kapitolu. Zajímají se o 

ty nejdůležitější proudy a důvody migrace v celosvětovém transnacionálním měřítku. 

Etnologie a její příbuzné obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

významné 20. století plné změn a politické boje, rozvoj a čistá věda v rozvoji. Období 

budovaní význačných tezí, metod a paradigmat v etnologii. Rychlost ve vědě a etnologii 

v českém prostředí, která doprovází 21. století, kdy se riskovalo pro experiment, migrace je 

racionálním řešením a rozhodnutím, je považována za dynamiku společnosti, příjem 

kultury, která zasahuje lidské intimní žití.  

Další publikace v českém jazyce jsou překlady zahraničních výtisků, které jsou 

zahrnuty v další části zahraniční odborné literatury. Jsou tak reflexí, ty části překladu pro 

využití v našem prostředí a geopolitické lokaci. Publikace „Migrace a (i)migranti v česku. 

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?“ od autora Doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc. 

                                                                                                                                                         
Republiky, AV ČR – ředitel.  
34

 UHEREK, Zdeněk. DRBOHLAV, Dušan. Reflexe migračních teorií, Praha, 2007, s. 125-141.  
35

 BRUFF, Ian. Migranti nejsou proměnné: kritika literatury o migraci a souvisejícího politického vývoje. Praha: 

Multikulturní středisko, 2007.  
36

 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, 

západní Evropě a Česku, 2005.   
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je jednou z nejvýraznějších publikací své doby, od našeho autora, zahrnuje důležité jevy 

migrace v Čechách a je tak jednou z celistvě pojímajících studií vhodné pro zahrnutí v 

textu. Jelikož pojem migrace byl dlouholetě tabuizován, je tak i česká odborná literatura na 

toto téma limitovaný, odborné metodologie jsou spíše převzatými metodami ze 

zahraničních publikací.  

 

 

1. 2 Zahraniční odborná literatura  
 

Pro rozšíření poznatků je důležitá, jak znalost české odborné literatury, tak i znalost 

zahraniční odborné literatury na téma migrace, expatriotismus jako jedna z podskupin 

migrace. Je důležité čerpat ze zahraniční literatury, jelikož je jasná longitudinální citací 

slova „expatriate“
37

, migrace a o zmínkách právě o stěžejním expatriotismu. Téma je svou 

podstatou celosvětové a jeho fenomén celospolečenský, proto výběr zahraničních výtisků a 

knih
38

. Zmínky v literatuře najdeme spíše v cizojazyčných publikacích přímo na 

terminologii expatriotismu, jelikož v těchto zemích zažívá delší tradice a déle se veřejná 

činnost věnuje problematice. Podle tohoto aspektu byla vyselektována i literatura, je 

důležité vědět, jaké jsou a jaké byly podmínky pro cizince v České republice a co vede 

cizince k dlouhodobé migraci do naší země. Zmiňuji tak hlavně teoretické práce 

vypracované v angličtině, které vyšly v období mezi 20. a 21. stoletím.  

Zahraniční odborná literatura na téma migrace a migrační teorie, mezi nimi i klíčové 

publikace zaměřené na vydání v anglickém jazyce. Odborná literatura, která pochází ze 

zahraničí, se déle zabývala tímto odvětvím, a proto máme nespočet publikací a výběr od 

autorů zvučných jmen. Hovoří jak o migraci, tak i historickém kontextu o době, která 

zasáhla nejen české země, ale i ostatní země střední a východní Evropy. Za pozitivní je 

brán fakt, že takovéto publikace jsou velice čtivé a dnes dostupné pro čtenáře i širokou 

veřejnost. Publikace pocházející od autorů anglických i amerických, francouzských, 

německých, rakouských
39

. Západní knihy jsou bezesporu inspirací a v době, kdy se svět 

stal globalizující i poučné pro praktické použití. Historický pohled, vymezení pojmů a 

odborné setkání nalezneme v knize „The Age of Migration: international population 

movements in the modern world.“
40

 (Věk migrací: pohyby mezinárodní populace 

                                                 
37

 Anglické znění slova expatriot.  
38

 Nejvíce se danému fenoménu věnují publikace vydávané v angličtině, francouzštině a němčině, kde v těchto 

zemích řešily migrační politiku déle nežli u nás, jsou daleko blíže seznámeni s aspekty tohoto jevu.   
39

 Můžeme sem počítat také píšící české emigranty v exilu před rokem 1989. 
40

 CASTLES, Stephen. MILLER, Mark J. The Age of Migration: international population and movements in the 
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v moderním světě), od autorů Stephena Castlese a Marka J. Millera, kde se setkáváme 

s kritickým zamyšlením nad hlavními migračními toky v globální perspektivě, zejména pak 

v kontextu na celospolečenské dopady migrace. V knize je tak podána problematika 

migrace a národa ve francouzské historii, příklady migračních modelů v různých 

západoevropských státech v 20. století, mezinárodní migrace před rokem 1945, imigrace 

do vyspělých zemí Evropy a problematikou globalizace, jejím dopadem na mezinárodní 

migraci a imigračními politikami typickými pro západní země. Ústřední vydání z řad 

publikací Oxfordské edice „International migration, immobility and development, 

multidisciplinary perspectives“
41

 (Mezinárodní migrace, nehybnost a vývoj: 

multidisciplinární perspektivy), od spoluautorů Thomase Hammara, Grety Brochmannové, 

Kristofa Tamase a Thomase Faista. Dále potom migrační teorie přiblížené autory Caroline 

B. Bretellovou a Jamese F. Hollifielda, je složena s příspěvků autorů celého světa, 

probírány jsou závislosti mezi vývojem a migrací, sociografické aspekty a spektra, 

koncepce, perspektivy a teoretické závěry, stěhování, geografické proměnné, vzdálenosti a 

dopady na osobní život, migrační systémy, strukturální změny, makro a mikro migrace a 

zmiňované jsou autory hlavní důvody pro stěhování apod.  „Migration theory: talking 

across disciplines“
42

 (Migrační teorie: mluvení skrze různé vědní disciplíny). Tato kniha je 

pojednáním nad teoretickými metodami; teoretizace migrace v antropologii, sociální 

konstituce sítí, identit, komunit a globálních míst; politika mezinárodní migrace; práva a 

studium migrace; ekonomické analýzy právní imigrace; historie a studie imigrace; 

demografie a mezinárodní migrace; sociologie imigrantů a odpovědi na otázky zdali jsou 

imigranti předurčeni k takovému sebe zvolení. Snad nejpřínosnější článek této knihy je 

„Od asimilace do segmentované integrace, od Americké zkušenosti po globální arénu“.
43

  

Pro ústřední kapitolu důležité následující publikace a kompilace rešerší, které se 

orientují na čistě jedno odvětví a tím je expatriotismus, expatrioti. Kniha s názvem 

„Expatriate“
44

 (Expatriot) od americké autorky, Annette Kar. Baxter, pojednává o 

počátcích amerického expatriotismu, je tak historicko-sociálním náhledem do prvních 

kroků expatriotů, tato kniha nejlépe dokázala odhalit počátky a vývoj v této specifické 

sféře. Anglicky napsaná publikace, není teoretickou svým rysem, ale dostatečně otevírá 

okno do aspektů pro zhotovení bakalářské práce. Další publikací je potom „The 

                                                                                                                                                         
modern world, 2009.   
41

 HAMMAR, Thomas. BROCHMANN, Grete. TAMAS, Kristof. FAIST, Thomas. International migration, 

immobility and development: multidisciplinary perspectives, 1997.  
42

 BRETELL, Caroline B. HOLLIFIELD, James F. Migration theory: talking across disciplines, 2000.  
43

 BRETELL, Caroline B. HOLLIFIELD, James F. Migration theory: talking across disciplines, 2000, s. 77.  
44

 BAXTER, Annette Kar. Henry Miller: Expatriate. 1961. 



20 

 

expatriates“
45

(Expatrioti) od Ishbel Ross, zahrnuta do třetí kapitoly bakalářské práce, 

s nejdůležitějšími tezemi a příklady. „Expatriate management. Global business 

management. Cross cultural management and intercultural HRM.“
46

(Manažerství a 

expatrioti. Globální byznys. Mezikulturní manažerství a interkulturní HR.) kniha sepsaná 

rakouskými specialisti na migrace, uvedené příklady jsou studiemi na poli migrace se 

zasazením na problematiku pracovního prostředí; mezinárodní, globální transformace 

firemní kultury; návrhy pro správné řešení firemního zastoupení s působností v zahraničí; 

vysílání zaměstnanců a individuální názorně vyobrazeny situace praktikovatelné v praxi.   

Znovu také již zmiňované souhrnné sociologicko-politické pojednání v knize Prof. 

PhDr. Pavla Barši, M. A., PhD., také spoluautorka Mgr. Andrei Baršové, „Přistěhovalectví 

a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku“.
47

 

Věnovaný diskurs přináší zajímavé imigrační a integrační politiky zejména pak v USA a 

západní Evropě. Kritika těchto zmíněných pramenů nám přináší metodologické, archivní, 

výzkumné závěry z mnoha perspektiv a škol, poukazuje tak na určité důležité vymezení 

pojmů a teoreticko-metodologickou část. Komparace imigračních a integračních politik od 

první poloviny 20. století do posledních událostí. Důležitá sekce věnována pro zahraniční 

strategie, modely politik ze zemí USA, Německa, Anglie, Francie a EU. Autoři rovněž 

věnují velký prostor popisu vývoje a finální podoby přístupu ČR k imigrační a integrační 

politice, tato část je zpracována pro účely zhotovení druhé kapitoly bakalářské práce.    

 

 

1. 3 Shrnutí teoretické a analytické části  
 

Zhodnocené literatury jsou ústřižky zde zmíněných vydaných publikací na téma migrace, 

nejhlavnější proudy a trendy jsou tak probádány, bezesporu najdeme mnoho dalších 

vědních a jiných fundamentálních zdrojů
48

, které se publikují. Kompilace dvou vědních 

strategií, kdy jak české odborné studie, tak i zahraniční odborné studie jsou obě přínosné 

pro zkompletování bakalářské práce. Expatriotismus, který zažívá své počátky u západních 

zemí a světových velmocí. Dnes se prolíná i do českého dění a patří bezesporu do našeho 

povědomí a celospolečenského života. Poskytuje tak horizont teoretických přístupů 

                                                 
45

 ROSS, Ishbel. The expatriates. 1970. 
46

 HOFSTANDLER, Hannes. HEINRICH, Roland. Expatriate management. Global business management. 

Cross cultural management and intercultural HRM, 2010.  
47

 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, 

západní Evropě a Česku. 2005.  
48

 Pohledy na různorodost fenoménu expatriate i v jiných světových jazycích.  
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uplatňovaných v disciplíně od počátku expatriotismu, neboli od počátku kdy se teoretikové 

o téma zajímají a píší o nich. Koncepty a vize antropologické moderny
49

 a akademická 

konstituce, zatím nedokážu posoudit, ale myslím si, že má své opodstatnění v rámci 

etnologické disciplíny. Předmět je uchopitelný etnologickou vědní disciplínou. Tato část 

práce je charakteru historiografického
50

, tak jako je i etnologická věda sama. 

Metodologické charakteristiky nám přibližují a otevírají okénko do fenoménu, také 

analytická část migračních teorií, teorií integrace, začleňování, procesů, akulturace, 

asimilace nebo také segregace, nám naznačují společné proměnné pro expatriotismus. Je 

těžké definitivně charakterizovat rámec expatriotismu, ale na základě literatury dokážeme 

odvodit závěry pro její výskyt a blíže jej tak identifikovat mezi širokou škálou migračních 

skupin. Zvolená literatura tvoří dle mého názoru komplexní obraz migrace jako 

celosvětového fenoménu a jeho dalšího vývoje, ale i jeho společenských důsledků. Daná 

literatura rovněž přehledně popisuje vývoj imigračních a integračních politik, a to nejen ve 

vyspělých západních státech, nebo České republice, ale na úrovni Evropské unie. 

Specifická migrační skupina, nemá stejné charakteristiky, jako ostatní imigrační skupiny, 

proto i má orientace na literaturu se konkretizuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 V příštích dekádách nové metody a paradigmata ve vědě.  
50

 Zaznamenávání událostí, dějů a stavů v minulosti, na úrovni jednotlivců, společenských vrstev, národů 

určitým systematickým způsobem.  
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2. Podstatné rysy migrace od 90. let v českých zemích a Evropě  

 

Podstatné rysy imigrace v českých zemích a Evropě, nástin a také komparace vývoje 

během hlavních změn a politických událostí
51

. Hlavní změny, proudy a nejčastější důvody 

pro migraci obyvatel zemí blízkých i vzdálených. Pojem migrace je pojmem celosvětového 

charakteru, proto se bezesporu i celosvětově na sebe váže a prolíná, jak mezi evropskými 

státy, bývalými západními a východními bloky Evropy, tak i mezi Asií, Afrikou, Severní 

Amerikou neustále. V průběhu historie se mnohé legislativně změnilo, změny se identicky 

vyvíjely v politických blocích, a proto lze předpokládat také vize v nastávajících dekádách, 

a to na evropském poli a hlavně na českém poli migrace. Evropské migrace a Česká 

republika jakožto její součástí je také ovlivněna tímto děním a jejími historickými 

změnami. Česká republika z pohledu imigrační politiky neslučitelně patří k důležitým 

destinacím, kde se migrační politika musí přednostně řešit. Česká migrační politika tak 

řeší, v závislosti na událostech společenských, politických a ekonomických, podobně tomu 

bylo i v předešlých dekádách a obdobích. Níže explanace migračního vývoje do 90. let 20. 

století v českých zemích, který tak nastiňuje vývoj a podmínky pro migranty, dále výčet 

národnostních menšin v Čechách a jejich postupné etablování
52

. Dále součástí druhé 

kapitoly také migrační vývoj v Evropě a hlavní disciplinární teorie pro podporu migrace. 

Jedná se tak o uchycení teoretického rámce migračních procesů jak internacionálně
53

, tak i 

lokálně
54

.  

 

 

2. 1 Migrační vývoj do 90. let v českých zemích  
  

Pro migrační vývoj a jeho důsledné uchopení je třeba si odpovědět na otázky, co se 

odehrávalo na poli migrace před rokem 1989 v České republice a v sousedních státech. 

„Předpověď imigrace, komplexita prostoru mezinárodní migrace.“
55

 Pokusím se tedy 

zodpovědět, s ohledem na hlavní studovanou imigrantskou skupinu expatriotů, jaký byl v 

těchto dobách prostor pro imigraci do České republiky. Abychom lépe porozuměli 

kontextu a návaznosti na porevoluční události, je třeba alespoň krátký náhled do 

ústředních etap, které jim předcházely. Pohled na migrační vývoj, který se u nás odehrával 
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 Které se na migrační legislativu pevně váží.  
52

 Řadí se tak mezi naší společnost, a proto bychom na ně neměli zapomenout.  
53

 Internacionálně – mezinárodně.  
54

 Na jednom určeném místě.  
55

 DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsem, odkud přicházíme, kam jdeme?. 2010, s. 16. 
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do konce 19. století, následuje náhled do vývoje do konce 90. let 20. století
56

 a následné 

rysy migrace od 90. let 20. století
57

 z mikro i makro pohledu. Analýza migrační a 

integrační politiky státu po roce 1989, orientace na problematiku a orientace v mapě České 

republiky. Je velice zajímavé jakým způsobem si česká imigrační politika vyvíjela 

v kontextu legislativních úprav. Dnes se imigrační legislativní novely nemění tolik, jako 

tomu bylo na počátku demokratického zřízení republiky. Rychlý přechod z uzavřené země 

do otevřené země a nutnost řešit migrační politiku. „Česká republika ve vztahu 

k přistěhovalectví má k dispozici mnoho variant. Hlavním tématem jsou pak pro nás 

politiky liberálních států v oblasti přistěhovalectví motivovaného ekonomicky, rodinnými 

vazbami či jinými vyhlídkami, jež vedou jedince ke svobodnému rozhodnutí usadit se v jiné 

zemi.“
58

  

Z historického pohledu mluvíme o oblasti České republiky, čímž máme na mysli 

konkrétně dnešní Čechy, Moravu a Slezsko. Do konce druhé světové války považujeme 

toto území za migrační oblast a je tomu tak až do počátku 19. století. Je možné doložit 

pouze odhady k počtům migrujících, jelikož evidence imigrantů na našem území nebyly 

číselně vypočítány a neexistovala migrační statistika, která by tak činila. Každopádně 

nevětší vlny migrace se vždy odehrávaly po válečných konfliktech, a podle těchto 

historických událostí také etnologové odhadují stěhování různých národů a etnik. „Jednalo 

se převážně o kolonizační typ migrace z oblasti západní Evropy. Nejvýznamnější byli ve 13. 

století a poté v 16. století, byli to konkrétně krátkodobé vlny imigrační z důsledku 

válečných událostí, jako byly husitské války v 15. století nebo také třicetiletá válka v 17. 

století.“
59

  

Období Rakouska-Uherska, „Metropolitní migrace, které smiřovali do hlavního 

města monarchie. Dalším typem byli průmyslové migrace do regionů. Růst migrační 

politiky a mobility v 19. století vedl k postupným změnám, České země patřily k průmyslově 

vyspělé části rakousko-uherské monarchie, v Rakousku-Uhersku od roku 1850 docházelo k 

postupné liberalizaci vystěhovalectví, povolení k vystěhování bylo dostupné.“
60

 Když v 

roce 1918 vznikla samostatná Československá republika, samostatné české země. „Měli v 

roce 1921 10 milionu obyvatel, při čemž 68% tvořili Češi, 31% Němci a 1% Poláci, další 

menšiny významného typu byli Židé a Slováci.“
61

 Po vzniku České republiky shledáváme, 
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 Velice jednosměrné dané politickým režimem, komunistická uzavřenost společných států.  
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 Porevoluční nová situace, řešení a její politika.  
58

 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát. 2005, s. 9.  
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ekonomickou stabilitu státu, otevřenost, migrační politiky byly založené na základních 

principech, typu narození se v daném státě, státního příslušenství získaného na základě 

principiálních naturalizačních norem, v případě dlouholetého podnikání, vojenská účast na 

vojně apod. Následuje tak období, kdy se česká migrační politika vztahuje na principy 

zaniklého Rakouska-Uherska. „Velký vliv na imigraci měl samotný vznik Československého 

státu, projevil se v první řadě reemigrací, kdy se k nám vraceli krajané.“
62

 Myslíme tak to 

období po první světové válce, kdy se čeští krajané také vraceli z různých částí země 

Rakouska-Uherska.  

„Československo bylo daleko více aktivní v regulaci imigrace, a to především 

v období ekonomické krize, politicko-ekonomická situace, ochrana pracovního trhu, 

zaměstnávání jen za příznivé situace, vízové režimy apod. V 30. letech další restriktivní 

opatření v imigrační legislativě, v roce 1935 byl přijat zákon, povinnost žádat na policejní 

stanici o povolení k pobytu. Po přijetí mnichovské dohody přiostřeno, povinnost opustit 

Československo na základě příkazu vyššího státního úředníka.“
63

 Imigrační proudy neměly 

jen ekonomické důvody, byla to též politická migrace, přistěhovalci z 30. let z Německa po 

nástupu nacismu. Restriktivní opatření v imigrační politice v období ekonomické krize z 

30. let 20. století. Nové zeměpisné vyčlenění po druhé světové válce. „Mezi lety 1945-

1947 v pohybu přes 5 milionů lidí, z toho 4 miliony se pohybovali v českých zemích.“
64

 Po 

roce 1948 vedly k vystěhovalectví etnických Němců, jednolitost Českého státu. V roce 

1945 – 1949 přišlo na 130 tisíc reemigrantů.  

Období od konce druhé světové války do roku 1989, trendy mezinárodní migrace, 

„kdy československá politika se výrazně opožďovala za tempem rozvoje západoevropských 

států, mezi zeměmi socialistického bloku si však udržovala přední postavení.“
65

 Izolace 

kdy mezinárodní migrace byla zredukována na minimum. Neexistovala imigrační politika, 

jen malé vyjímky standartního sociálního zákonodárství. Aktivnější migrační politika 

v rámci mezivládních dohod, příchod pracovníků apod. Ti byli spíše segregováni a nebyli 

vidět. „Významnější roli hrála jen dočasná pracovní migrace v rámci Rady vzájemné 

hospodářské pomoci. Tato migrace byla založena na tehdejším systému plánovaného 

hospodářství a na socialistické „internacionální pomoci.“
66

 Česká politika se zabývala i 

jinou problematikou, nežli pouze problematikou cizinců a přistěhovalců, nepatří totiž mezi 

frekventovaná politická témata, jelikož se v ni voliči neorientují. Stále tak pokračuje, 
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v české politické sféře, pasivní přístup vůči migraci a imigračním politikám. Nezískává se 

povědomí české většiny na pozitivní a negativní vlivy migrace. Není to oblíbené téma, o 

kterém by poslanci horlivě diskutovali.  

Podstatné rysy migrace od 90. let 20. století v českých zemích, rysy migrace od 90. let 

20. století, kdy Česká republika a sousední státy bývalého bloku procházely velkými 

změnami. Mezinárodní migrace, politická a ekonomická transformace. Česká republika 

procházela nejen zásadními politickými změnami, ale bezesporu se obrat dotkl všech 

odvětví lidské činnosti a porevoluční změny začaly hýbat Českou republikou. 

„Mezinárodní dohody uzavřené v rámci socialistické pomoci byly po roce 1989 rychle 

ukončeny a většina pracovníků se vrátila do zemí původu. V prvním desetiletí po roce 1989 

lze podle demografických údajů rozlišit tři migrační etapy, představovala především 

návratovou migraci a skončila v roce 1992 zvýšenou česko-slovenskou migrací, spojenou 

s rozdělením Československa. Ve druhé etapě, 1993-1997, poklesla migrace se Slovenskem 

a posílily se migrační vazby na jiné země. Třetí etapa, 1998-2000, je charakterizována 

snižováním intenzity zahraničního stěhování.“
67

 Vedlo ke zvýšení migračního salda, objem 

mezinárodní migrace stoupá. Zachycené počty přistěhovalců je zaznamenán jen na 60% 

reálného počtu cizinců u nás. „Další je významný rok 2001 kdy došlo k řadě metodických 

změn, počty jsou tak neporovnatelné. V roce 2004 a zahrnutí občanů EU/EHP a Švýcarska 

s povolením k přechodnému pobytu, zavedení společné vízové politiky, řádově nižší počty 

nežli reálný stav, přechod evidence vydávaných pracovních povolení do režimu pouhé 

registrace pracovní síly.“
68

 Je tak dlouhodobým obdobím spojeným s nárůstem počtu 

cizinců, ze strany legislativy, dochází k liberalizaci podmínek. „Nárůst z evropských zemí 

zvláště z Německa a Spojeného království.“
69

 

„Čtyři období migrační politiky: první období, 1990-1995, toto období je ve znamení 

mírnosti, výrazem spontánně libertariánského ducha po revoluční doby, umožňoval „téměř 

každému“, aby vstoupil na území. Nový zákon o pobytu cizinců, účinný od září 1992, 

neusiloval ani tak o omezování migrace jako spíše o její sledování, evidenci a možnost 

policejně zasáhnout proti migraci a cizincům. Započala návratová migrace, která 

pokračovala i v následujících obdobích, spontánní návraty emigrantů, kteří opustili 

Československo.“
70

 Imigrace do českých zemí byla převážně z východních států Evropy, 

některé volné pohyby a expatrioti.  
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„Druhé období, 1996-1999, pro toto je charakteristické zpřísňování cizineckých 

předpisů i praxe, podmíněn jednak novými domácími podmínkami, růst nezaměstnanosti a 

uvědomění si dlouhodobých dopadů nelegální migrace, snaha vyhovět požadavkům na 

přistoupení k EU. Vyvrcholením je přijetí nového, značně restriktivního cizineckého zákona 

a nového azylového zákona, které vstoupily v účinnost k 1. 1. 2000. Když vstoupil 

v účinnost, vedl k mnoha potížím dotčených cizinců a k dočasnému zmrazení imigrace.“
71

 

Česká legislativa si začíná uvědomovat důležitost migračních zákonů, pro politické 

migranty a ekonomické migranty, pozitivní růst počtu obyvatel jiného nežli českého národa 

roste v tomto období, jak také naznačují Grafy této bakalářské práce. „Třetí období, od 

1999 do 2005: charakterizují tři trendy, konceptualizace dílčích problémů migrační 

politiky státní mocí, první kroky ve formulaci imigračních a integračních politik. Brzděno 

přetrvávajícím primátem práva nad politikou: díky přistoupení k EU jsou prioritně 

přijímány úpravy vynucené transpozicí práva EU, které se dějí bez zřetele na celkové 

směřování a koherenci českých migračních a přistěhovaleckých politik. K tomuto obratu 

vedlo mimo jiné i poznání, že samotná harmonizace s předpisy EU nestačí na řešení 

problémů migrace. Se vstupem do EU se nutně posunul i úhel přístupu k evropským 

migračním politikám. Základní otázka již nezní, jak efektivně implementovat politiky, ale 

jaký postoj zaujmout k politikám, připravované a ovlivnitelné. Nový přístup se ale 

prosazuje jen pozvolna a doposud hraje vedlejší roli.“
72

 Řešené otázky byly strategicky 

rozděleny mezi nově vzniklé instituce a adekvátní ministerstva v kontextu nově vzniklých 

státních zákonů. Mezi řešené otázky, patřila také otázka migrace, v hlavní řadě, nově 

vzniklá silná imigrace ze západní Evropy do České republiky. „Jen za deset let počet 

cizinců v ČR vzrostl o dvě stě tisíc, kdy v roce 2002 žilo okolo 200 tisíc cizinců a v roce 

2010 jich bylo sečteno až více než 400 tisíc obyvatel.“
73

 Čtvrté období roky 2005 až dnes 

„významný zřetel z hlediska politického a společenského vývoje státu, nový aspekt, rozdílný 

právní přístup k občanům EU/EHP a Švýcarska, počátek nového aktivnějšího období 

migrační politiky.“
74

„Imigrační politiky po roce 1989, aktivní imigrační politika, aktivní 

výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, projekt. Jádrem je nabídka urychleného 

získání trvalého pobytu. Bodové hodnocení, kritéria věk, vzdělání, jazykové znalosti a 

ohodnocení rodiny. Uchazeči si ale musí sami zajistit povolení k zaměstnání a pobytu. 

Integrační politiky, vývoj integračních fází lze rozdělit do tří fází. První fáze 
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charakterizovaná dílčími opatřeními, zaměřenými pouze na specifické skupiny vyžadující 

zvláštní pomoc. Ve druhé fázi spadala tato problematika do působnosti ministerstva vnitra, 

které zde sehrálo roli osvíceného hybatele. Třetí fáze byla zahájena především této agendy 

pod ministerstvo práce a sociálních věcí od 1. ledna roku 2004.“
75

 

Střední postkomunistická Evropa a její sousední země se vypořádávaly s politickou 

změnou, dnes ale analýza z dobových materiálů. Poznání historické, politické, ekonomické 

a demografické pozadí migračních procesů u nás a v nejbližších sousedních státech byla a 

je velice podobnou sobě navzájem, i když instituce pracovaly separovaně. Mezinárodní 

migrace a integrace cizinců v České republice patří stále do aktuálních témat, ačkoliv 

v Evropské unii se mnohé po legislativní, právní stránce usnadnilo. Migrační situace Česka 

či postavení migrantů v českém sociálním systému je po více jak dvaceti letech 

demokracie zorganizováno a má svá speciální pracoviště a instituce, oproti době která 

předcházela, je to veliký zlom a otevřenost pro nové metody je pozitivní. Migrační a 

integrační realita Česka se odehrává na poli specializovaných pracovišť, se kterými cizinci 

u nás přichází hojně do styku.  

 

 

2. 2 Národnostní menšiny v České republice  
 

Uvědomuji si, že otázka menšin v České republice je velmi problematické a obsáhlé téma. 

V mé práci se pokusím pochytit jen ty rysy, které souvisí s obsahem mé práce a poslouží 

tak k lepšímu uchopení fenoménu expatriotismu. Z pohledu etnologie je důležité zachytit, 

jak soužívají národnostní menšiny a cizinci v České republice, jaké tradice pro jinakosti 

zde jsou. Kdy a kde je nejčastější výskyt v průběhu let, jejich důvody a vývoj. Jaké 

zkušenosti Česká republika má s imigranty a jaké politické strategie se na imigračním poli 

používaly. Početnosti jednotlivých etnik a jejich současná situace. Teorie a obecná 

problematika etnicity, význam pozice etnicity v minulosti a v současnosti. Akcent na místa 

kde byl v minulosti konflikt, role v kulturním a politickém životě konkrétních státních 

útvarů. Autochtonní menšiny, pobývající více nežli sto let na území státního útvaru. 

Etnická problematika a její dvojí optika, tradiční etnický pohled na skupiny a postmoderní 

přežitek intelektuálů 19. století, kritici většinově nenabízí nic nového. Toto všechno jsou 

otázky, kde se prolínají pojmy národnostních menšin.
76
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Česká republika a národnostní menšiny a imigranti, zde několik let spolu žijí a 

soužívají spolu vedle sebe. Některé menšinové skupiny se během let plně asimilovaly, 

některé naopak segregovaly. Žijící cizinci na našem území, statistické formulace dle 

národnosti či země původu, skupiny, komunity a spolky. Na území Československé 

republiky v roce 1991, s celkovým počtem obyvatel 10, 3 mil. byly evidovány a dále zde 

žily následující menšiny. Patří mezi ně silná Slovenská menšina (315 tisíc obyvatel), 

Polská menšina (59,4 tisíc obyvatel), Německá menšina (48,6 tisíc obyvatel), Maďarská 

menšina (19,9 tisíc obyvatel), Ukrajinská menšina (8,2 tisíc obyvatel), Rusínská menšina 

(1,9 tisíc obyvatel), Romská menšina (32,9 tisíc obyvatel), Ruská menšina (5,1 tisíc 

obyvatel), Bulharská menšina (3,5 tisíc obyvatel), Řecká menšina (3,4 tisíc obyvatel), 

Rumunská menšina (1,05 tisíc obyvatel), ostatní menšiny dohromady s celkovým počtem 

9,9 tisíc obyvatel, nezjištěné menšiny, nebo příslušníci jiného nežli českého národa 

s celkovým počtem 22 tisíc obyvatel.
77

 Sem se řadí cizinci, azylanti, uprchlíci a takové 

cizinecké skupiny, které nemají početně většinovou pozici, exotické státy apod. Česká 

republika se tak stala početně ziskovou zemí od revoluce, je znát výrazný vzrůst počtu 

cizinců na našem území a hodí se tak cizinecké skupiny definovat a poznávat jejich dílčí 

charakter, spadají sem i skupiny expatriotů.  

Aktuální počet cizinců podle národnosti, s celkovým počtem obyvatel v roce 2010, po 

více jak dvaceti letech demokracie v České republice je pro srovnání následovné; celkový 

počet cizinců v České republice k tomuto roku byl celkem 426 tisíc obyvatel
78

 a vývoj 

počtu cizinců s trvalými pobyty neustále pozitivně roste od roku 1989, jen s lehkým 

poklesem po roce 2009 díky událostem ekonomické krize.
79

  Nejsilnější menšinové 

skupiny, jakožto součásti statistik cizinců pro srovnání jsou stále početně ve stejném 

pořadí, tak jako v předešlých letech
80

. Stále se hovoří v kontinuální podobě o stejných 

menšinách na našem území.
81

 V roce 2008 doposud největší počet cizinců s celkovým 

počtem 439 tisíc
82

, kdy v závislosti na ekonomické a politické situace lehce klesá 

v následujících letech. Tyto počty vnímá česká veřejnost poměrně negativně, řada Čechů 

pak v obavě předvídá rychlý nárůst počtu cizinců.
83

 Mezi národnostními menšinami je pak 

v užití nejfrekventovaněji polština a němčina, jelikož jsou to dvě nejsilnější skupiny a 
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nejdéle se vyskytující na našem území. Po vzniku České republiky dne 1. 1. 1993, 

rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky se skladba menšin rozdělila podle 

státních útvarů. Expatriotismus jako takový se neřadí ke klasickým etnickým menšinám, 

ale je důležité znát určité návaznosti a prostředí pro cizince u nás, např. sousední Němci a 

jejich historický kontext a dnešní příchod. I přesto, že se jedná o cizince na našem území, 

expatrioti a jejich problematika se bezprostředně nedotýká stejné problematiky jako je 

tomu u národnostních menšin žijících v dané zemi. Početně nejsou většinovou cizineckou 

skupinou na území České republiky, což s sebou nese své specifické rysy. V údajích o 

cizincích pobývajících na našem území se řadí tedy do kolonky tzv. „ostatní cizinci 

pocházející ze zemí EU“
84

 I když jsou například stejně ekonomicky aktivními, leckdy 

ekonomicky pomáhají naší zemi více nežli jiné komunity.
85

  

Nejsilnější a nejvíce diskutovanou skupinou po revoluci jsou příslušníci slovenské 

národnosti v Čechách, zhruba před sto lety příslušníci této národnosti se u nás skoro 

nevyskytovali. Když při prvním sčítání lidu v roce 1918 bylo sečteno na 2,2 milionu 

slovenských občanů. V období 1. republiky bylo silné osídlení, přicházejí masivní počty a 

podíly obyvatel do tehdejší České republiky. Desítky procent, charakterově descendenti 

těchto obyvatel mají ponechanou národnostní slovenskou příslušnost v pasech, ale ve 

většině případů jsou asimilováni a jsou tak Češi jazykem a i kulturním myšlením. V období 

v roce 1968, Československá federace
86

 měla charakteristiku dvou států, v níž byly čtyři 

národnosti. Mezi ně patřily národnosti, příslušníci polského, německého, ukrajinského a 

maďarského národa.
87

 Od roku 1991 se v našich cenzech a v sčítání národnosti projevuje 

nová politická situace, změna k novému pohledu a ústavy se zajímají o menšiny více. V 

roce 1993 kdy se rozdělila Československé federativní republika, slovenští obyvatelé se 

stávají menšinou v České republice a stejně je tomu i v opačném případě, nadále ale v 

myslích lidí nejsme si navzájem cizinci a sobě si navzájem cizí.
88

 Nikdy na českém území 

neexistovali slovenské školy, i když zde byli snahy a silná snaha v 90. letech 20. století, 

nikdy neuspěla. První vlna slovenských příslušníků přicházela v 50. letech, druhá vlna poté 

v 68. roce 20. století.
89

 Před rozdělením republik byly federální úřady rozděleny 

rovnoměrně, kdy pracovníci byli vybíráni mezi Čechy i Slováky zároveň. Velká třetí vlna v 

období 90. let 20. století přicházeli převážně z důvodu politických, což je v dnešní době 
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mnohem hůře uchopitelné, jelikož jsou obě země součástí Evropské unie a je umožněno 

pracovně i právně bydlení ve dvou zemích zároveň bez jakéhokoliv vedlejšího postihu.
90

  

Dle platných statistických údajů jsou známé následující faktory a čísla. Sčítaní lidu, 

probíhající pravidelně jednou za deset let, je nejlepším zdrojem informací na tomto poli. 

Výsledky poskytuje Český Statistický Úřad (ČSÚ), Ministerstva vnitra České republiky 

(MV ČR) a některé analytické pracoviště, které vesměs vycházejí ze stejného zdroje. V 

roce 1994 celkem 104 tisíc
91

 cizinců a příslušníků slovenského národa celkem 56 tisíc
92

 a 

poté v roce 2001 s celkovým počtem 211 tisíc
93

 a příslušníků slovenského národa 61 

tisíc
94

. Z důvodu slábnutí zdejších organizací a k příklonu k české identitě. Poměr v roce 

2010 je podobný, což se dá zdůvodnit větší pracovní příležitosti a příchodu slovenských 

studentů, kteří po ukončení studia zůstávají trvale. Příslušníci slovenského národa jsou naší 

největší menšinou, ale otázkou zůstává, zdali jsou doopravdy považováni za cizince 

institucionálně, právně a jazykově.
95

  

Příslušníci polské národnosti v Čechách, s největší počtem obyvatel v oblasti na 

Těšínsku, jež bylo předmětem sporu mezi Československem a Polskem při vzniku těchto 

států po roce 1918. Pobývají tak v okrscích Frýdek – Místek a Karviná jsou považováni za 

autochtonní národ
96

, existují zde polské školy, instituce, média, divadlo, jsou tak klasickým 

modelem etnické menšiny, která jsou pevnou a odolnou menšinou. Zejména oblasti 

Karvinska, Českého Těšínska, kde je i sídlo hlavní polské kulturněspolečenské organizace. 

Spolupráce s Polskem dostala nový impuls od roku 1990 a už nebránilo přirozeným 

stykům a časté sňatky občanů obou stran přispěly k hlubší asimilaci. Dle statistických 

údajů uveřejněné Českým statistickým úřadem (ČSÚ) bylo v roce 1991 celkem 59 tisíc 

obyvatel polského národa, poté v roce 2001 52 tisíc a v roce 2010 je tomu už jinak 

v celkovém poměru obyvatel polského národa, kdy s 18 tisíci, se řadí tato etnická skupina 

stále k velkým a vlivným skupinám.
97

  

Příslušníci německé národnosti v Čechách, za 1. republiky s celkovým počtem zhruba 

14 milionů obyvatel v České republice, z toho jedna čtvrtina byli Němci
98

. Po druhé 

světové válce byli Němci násilně vysídleni, odsun na 3 milionu obyvatel, anebo na našem 
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území zemřeli. Po odsunu zůstalo v Čechách na 250 tisíc Němců v západních Čechách, 

paradoxně chtěli odejít, ale bylo potřeba specialistů a velký počet tak zůstal. Dočasně byli 

Němci občané druhé kategorie, a majorita je tak i vnímala, neměli právo volit a psali se s 

malým písmenem, často přestěhováni i na jiná místa v republice. Na počátku 60. let 20. 

století velký počet Němců utekl či reemigroval zpět do Německa, což znamenalo velký 

úbytek Němců v České republice a změnila se tak i celková věková kategorie, která zde 

zůstala na našem území. Němci neměli v těchto dobách německé školy, protože byl velký 

nedostatek dětí, které by je navštěvovali. Sídlí tak roztroušeně v pohraničí, v Sokolově, 

Karlových Varech, Teplicích a Chebu.
99

 Vlivem přirozené asimilace, nepříznivou věkovou 

skladbou a rozptýlením etnika, od 50. let dochází k rychlému úbytku Německých 

příslušníků. Disponovali svou organizací, dnes existence kulturních spolků, tiskem, nebylo 

ale zřízeno německé školství.
100

 Od roku 1990 dochází k celkové aktivaci společenského 

života. V roce 1994 bylo celkem 4 tisíc
101

 Německých obyvatel, poté v roce 2010 pak až 

celkem 14 tisíc
102

.   

Příslušníci vietnamské národnosti žijící v České republice, jsou autochtonní 

menšinou. První vlna vietnamských příslušníků přicházela v 60. letech 20. století, kdy mezi 

komunistickou Českou republikou a komunistickým Vietnamem vznikla společná dohoda, 

druhá velká vlna se přistěhovala v 80. a 90. letech 20. století.
103

 Tradicionálně žijí na 

území České republiky a pobývají zde převážně dlouhodobě. Otázka jak moc je lze 

považovat za nativní Vietnamce i po čtyřiceti letech života u nás. Poprvé si česká majorita 

musela zvyknout na velké skupiny kulturně odlišných skupin, pocházejících z Východní 

Asie.
104

 V posledních dvaceti letech se u vietnamské skupiny lepší Čeština a díky 

houževnatosti mají často i lepší výsledky na školách, nežli Češi sami. Dnes mluví plynule, 

mají zde své organizace, instituce, školy, a noviny. V roce 1991 s oficiálním počtem více 

jak 60 tisíc příslušníků vietnamské národnosti v České republice.
105

 Nejčastější osídlení v 

oblasti Chebska tvoří až 20% obyvatel, dnes je do jisté míry můžeme považovat za 

naturalizované a schopné se ještě více učit. Mají vybudované cítění české i vietnamské, 

etablováni a také stratifikováni
106

. Vietnamské komunity po celé České republice budou i 

nadále funkčními komunitami. 
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Příslušníci romské etnické skupiny v České republice, s největším počtem i podílem 

Romů. Od roku 1991 národnost romská uvedena v statistických údajích, šlo o pokus o 

emancipaci, po roce 1968 do roku 1990 etablováni jako etnikum a chápáni v evidenci v 

občanském průkaze.
107

 V roce 1991 s celkovým počtem 33 tisíc
108

 v České republice, ale 

celkově ve skutečnosti mnohem více až na 109 tisíc po celém Československu. V roce 

2001 s celkovým počtem až na 12 tisíc
109

 a tento počet silně klesá v roce 2010. V českých 

zdrojích se používají oficiální statistická čísla, každý má své právo se vyjádřit ke svému 

národnímu cítění, čísla jsou tak oficiální a i neoficiální, jelikož romská menšina ve 

skutečnosti tají svoji identitu. Dá se předpokládat, že celkově je ve skutečnosti Romů 

mnohem více. Čísla jsou malá, protože je celková silná nechuť býti evidován, pro některé 

majoritní pohledy to může vzbuzovat nevzdělanost, a Romové tímto unikají před 

stigmatem a pohoršováním. Neoficiálně je celkově Romů k 25 tisícům v celé České 

republice. Dodnes nejsou identifikovány přesné počty, není jasná ani hranice, ani linie co 

lze očekávat. Co doopravdy představují pro společnost Romové, nebo co samy od této 

specifické skupiny očekávat?
110

 Chybí proto odpověď co se bude nadále konat a jak se 

bude vyvíjet, na poli sociálním i etnickém. Ve skutečnosti se markantně liší Romské 

skupiny v České republice a mimo ni. Liší se také v lokální perspektivě, protože žijí ve 

městě a také i na venkově. Jedná se o etnicitu bez vlastního státu jako fenoménu, mající 

svou národnost. Ukazují se možnosti pro zachování hodnotných specifik materiální a 

duchovní kultury příslušníků této menšiny.
111

 

 Početnosti největších skupin cizinců prezentuje Graf č. 3 a Největší skupiny cizinců, 

dle státního občanství, na území ČR, k 31. 12. 2010. Kde největší aktuální skupinou je 

ukrajinská skupina s celkovým počtem 124 tisíc osob, tvoří tak 29%. Slovenská skupina 

s celkovým počtem 71 tisíc osob, tvoří 17%. Vietnamská skupina s celkovým počtem 60 

tisíc osob, tvoří 14%. Ruská skupina s celkovým počtem 31 tisíc, tvoří 8%. Polská skupina 

s celkovým počtem 18 tisíc, tvoří tak 4%. Německá skupina 14 tisíc, tvoří tak 3%. Dále 

jsou prezentovány i ostatní skupiny z oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 

a Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR), za jejich pomoci byli zhotoveny grafy 

k bakalářské práci uvedené v posledních částech práce. Graf č. 1 znázorňuje Podíl cizinců 

na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2010. Graf č. 2 znázorňuje Vývoj 

cizinců s pobyty trvalými a pobyty nad 90 dní v ČR 1993-2010. Graf č. 3 a Největší skupiny 
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cizinců dle státního občanství k 31. 12. 2010 na území ČR. Graf č. 4 a Vývoj počtu 

zaměstnaných cizinců v ČR podle postavení v zaměstnání v letech 2001-2011. Graf č. 5 a 

Cizinci v ČR podle státního občanství 1994-2010 (31.12.). Graf č. 6 Celkový počet cizinců 

v daném kraji k 31. 12. 2010. Graf č. 7 Města s největším počtem cizinců v jednotlivých 

krajích k 31. 12. 2010. Graf č. 8 Rozmístění cizinců na území České republiky k 31. 12. 

2010. Graf č. 9 Zahraniční stěhování cizinců v letech 2001-2010.   

 

 

2. 3 Migrační vývoj v Evropě  
 

„Západní Evropa, která byla jako celek od 16. století kontinentem emigrace, se po 2. 

světové válce stala kontinentem imigrace. Od konce druhé světové války prošla Evropa 

čtyřmi základními migračními obdobími: Poválečná rekonstrukce Evropy a pracovní 

migrace; Ekonomická krize: sjednocování rodin a trvalá povaha imigrace; Diverzifikace 

přijímacích zemí a azylová, uprchlická a nelegální migrace; Návrat pracovní migrace 

s preferencí pro kvalifikované pracovník.“
112

 Migrační vývoj v evropské perspektivě, 

analýza pojmů migračních pohybů a studií, a v neposlední řadě terminologie. Evropa je 

jako kontinent vyspělý a na základě toho se také řídí její migrační toky. „Po několik století 

sehrávala Evropa roli kolonizátora a milióny evropských emigrantů odcházely osidlovat 

Nový svět či jiné kolonie. Po 2. světové válce však migrační vlna obrátila směr a vyspělé 

evropské státy se ze zemí emigrace, proměnila na zemi i-migrace Příliv kulturně 

cizorodých přistěhovalců, vzbuzuje v těchto společnostech obavy z úpadku národních 

kultur a otevírá dveře novému asimilacionismu. Od konce 90. let se v západní Evropě 

množí pokusy redefinovat „společenskou smlouvu“ mezi přistěhovalci a přijímacími 

zeměmi takovým způsobem, aby hlavní tíha přizpůsobení ležela na přistěhovalcích.“
113

  

V mé práci se zabývám interpretací pouze těch nejdůležitějších teorií migračních 

procesů, modelů a konceptů. „Průmyslová emigrace do oblastí západní Evropy, Německa 

a Francie, rozvoj těžkého průmyslu a vrchol 19. a 20. století, kolonizační emigrace 

přetrvávají do USA a Kanady.“
114

 Migrace jako historicko - sociologický fenomén, který 

má význam v dějinách s akcentem na velké migrace, specifika migrací 20. století, fenomén 

gastarbajterů, politických a ekonomických vystěhovalců, migračních skupin v novém 

prostředí, adaptace, akulturace a asimilace, možné modely soužití dvou skupin majority a 
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minority. „Podle uchopení se teorie dělí na mikro a makro úrovňové. Mikro úroveň, 

předmětem zájmu je jedinec, případně rodina a jejich chování v prostředí. Makro úroveň, 

zdůrazňuje ekonomické, sociální a politické okolnosti, jejichž kontext vytváří prostředí, ve 

kterém se pohybuje, perspektivy jsou důležité a mají komplementární vztah.“
115

 

Globalizace versus kulturní pluralismus a multikulturalismus, obecná teoretická 

problematika, typologizace a modely migrací, migrační skupina v novém prostředí a 

rozdíly dvou světů. Migrační vývoj do roku 1989 v Evropě: „Zákony migrace od 

Ravensteina, na základě pravidelného stěhování do Londýna koncem 19. století. Migraci se 

věnovali hlavně sociologové, tedy tzv. Chicagská škola. Dále Němci, vnímají migraci spíše 

pozitivně. Na přelomu 19. a 20. století věda přestává chápat migraci jen jako mechanické 

přemisťování z místa na místo, bere v potaz jedince a jeho sociální vazby ve zdrojovém a 

cílovém prostoru.“
116

 V 20. století se rozvinula sociologie migrace jako oblast 

sociologického vědění, typologie společností, typy migrace se proměňují v čase a s 

technologickou vyspělostí migrujících skupin.
117

 V 60. letech 20. století další metody, 

působení faktorů, které daného jedince ze zdrojového prostředí migrace vypuzují a 

přitahují, tzv. „Push a Pull faktory“, tyto síly nejsou zcela komplementární a mají na 

populaci odlišný účinek.
118

 V 70. letech Americký geograf Zelinsky a mobilita, transition, 

změny forem a intenzit mobilit z konceptu demografického přechodu, obecně též 

modernizace.
119

 V 80. letech a sociální komfort, ekonomická teorie dvojího trhu, ve 

vyspělých zemích migrace z poptávky po migrační pracovní síle, dva typy pracovních 

sektorů, první pro domácí populaci kvalifikovaní, druhý sektor je nebezpečný, fyzicky 

namáhavý, najímáni pracovní migranti, moderní kapitalistické, kalkulují s procesy a 

ekonomicky podmíněné individuální rozhodování jednotlivce.
120

  

Neoklasicky nabídka a poptávka po pracovních silách, migrace směřující ze zemí 

méně vyspělých do zemí vyspělých, na mikroúrovni, zlepšení celkové kvality života v 

dlouhodobějším výhledu, umožňuje vysvětlit směr migračních toků a model lidského 

kapitálu.
121

 Migrační vývoj a etapy v Evropských zemích, podstatné rysy migrace od 90. 

let 20. století v Evropě, podstatné rysy migrace v Evropě od 90. let 20. století do dnešního 

dne. Teorie migračních sítí, množiny interpersonálních vztahů, spojující migranty, 
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komunitami a pouty. Systémy snižují sociální, ekonomickou a emoční investici, ovlivňují 

postmigrační chování, rozsáhlejších skupin, a v ekonomické činnosti a interakcí. 

Sofistikovaněji obohacuje o další dimenzi, efekt účelových vazeb mezi migranty, existence 

migračních sítí mění vztah migrace, umožňují snáze překonávat překážky, pocit 

marginality, ovlivňují destinaci, pokud hledají zásadní životní inovaci překážka v realizaci 

cílů, limitovaná životnost, po čase migrační sítě odumírají.
122

 Sociální sítě migrantů 

transformovány do transnacionalizace, mezinárodní migrace mezo-úroveň, důraz na 

různorodé vztahy, díky aktivitám migrantů v oblasti ekonomickém, politickém i socio-

kulturním, budují pevné a funkční svazky, koncept sociálního kapitálu, sociální hodnota, 

migrace je dávána do souvislosti s ekonomickou globalizací, z konceptu vztahů centrum-

periferie, bohatství periferie jádrem, navazující nerovnoměrné bohatství a příležitosti jsou 

motorem, vztah jádro-periferie vyvolává obousměrný migrační tok, periferie přitahuje 

druhy expertů a centra nekvalifikovanou pracovní sílu.
123

  

Cílové země zdrojově propojeny prostřednictvím lidí s historickými, kulturními, 

koloniálními vazbami, probíhá ve specifických sociálních, politických, demografických a 

ekonomických kontextech; institucionální teorie migrace, migrační skupiny potřebují 

zprostředkování, instituce zohledňují a spoluvytvářejí prostředí, odstraňují překážky; teorie 

kumulativních příčin, migrace evolučním procesem, přispívá k institucionálním a 

socioekonomickým změnám, mechanismy zpětných vazeb; mění migranta a prostředí; 

teorie relativní deprivace, pracovní migrace dočasná, zlepšit podmínky rodin ve 

zdrojových zemích, zvýšit sociální status, ekonomický rozdíl mezi zdrojovou a cílovou 

zemí je faktorem vyvolávajícím migraci; rozdíly v životním standardu uvnitř zdrojové 

země, ty se migrant snaží vyrovnávat.
124

  

Rodinné vazby, ekonomická migrace, migrace spjata s rozhodovacími procesy v 

domácnosti, ekonomické strategie, nová ekonomie pracovního trhu, ekonomické aktivity, 

domácí hospodaření, otázka zaměstnávání, nová ekonomie pracovního trhu se zajímá o 

rozkrývání pracovního okolí; modely etnických komunit, skupiny jsou vylučovány ze 

zaměstnaneckého trhu práce; hlavní příčina pro následné objasnění jejich podnikatelských 

aktivit, svázány s existující etnickou solidaritou; model etnického podnikání je tzv. 

reaktivní solidarita, neexistovala před imigrací a vzniká až na základě hromadné migrační 

zkušenosti, mobilizaci.
125
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„Etnické ekonomiky enkláv“, teorie dvojího trhu, při poznání obtížnosti vstupu do 

primárního trhu práce poskytuje sekundární trh imigrantům alternativu uplatnění 

v ekonomice, poskytuje „stabilitu“, etnická ekonomika enkláv typická ekonomickou 

diverzifikací, na druhé straně ji ve společnosti doprovází sektorová specializace a 

prostorová koncentrace, v 90. letech „etnické niky“, zohledněno imigrantům operovat i ve 

veřejném sektoru, etnická nika, etnická skupina, schopna kolonizovat určitý sektor 

zaměstnání, vyvinou se v tržních společnostech, pracovní místa se formují podle principů 

důležitosti.
126

  

Migrační vlny v západní Evropě, západní Evropa od 60. po 80. léta 20. století. 

„V etnicko-exklusivistickém modelu „hostujících dělníků“ či „diferenčního vyčlenění“, 

prototypem bylo až do konce 90. let západní Německo, integrace, potřeby trhu práce a 

pobyt pracovníků. Udržování může být chápáno jako záruka, že se pracovníci dříve či 

později vrátí do svých zemí.“
127

 V dalších evropských velmocích probíhaly následující 

migrační trendy v politické a imigrační sféře. „V asimilačním modelu, prototypem je 

Francie, přistěhovalci přijímáni jako stálí a rovnoprávní, jsou tabu etnické lobby i jiná 

politicky orientovaná seskupení opírající se o etnickou, regionální či kulturní identitu: 

z hlediska jakobínské politické kultury se taková sdružení rovnají zradě, francouzského 

občanského národa.“
128

 „V modelu pluralistickém, multikulturním, jehož prototypem je 

Velká Británie, je migrace vnímána jako trvalá. Na rozdíl od Francie však společnost 

přistupuje k přistěhovalcům jako ke kulturně odlišným komunitám, které mají harmonicky 

soužít v rámci politického celku. Je-li ve Francii základní jednotkou integrace jednotlivec, 

pak v Británii je jí ve stejné míře etnická skupina.“
129

   

Od 90. let Německo přiznává cizincům možnost integrovat se a naturalizovat se, či se 

trvale usadit. Francie přijímá a implementuje antidiskriminačních opatření diskriminované 

skupiny. Velká Británie začíná tváří v tvář rekonstrukci jednotné muslimské identity klást 

důraz na individuální asimilaci do jednotného občanského národa. Pohled na integraci se 

tak začíná podobat pohledu zemí Nového světa.
130

 Zmnožení životních stylů i zvýšení 

standardů lidských práv v 60. letech dostává termín „asimilace“. Posléze je odbornou 

veřejností nahrazován termínem „integrace“, přijetí kultury, kultury koexistují v liberální 

společnosti, jsou tak nestrannými procedury liberálního státu.
131
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„Na přelomu 20. a 21. století Francie, Velká Británie i Německo, a západoevropské státy 

uznaly, že jsou přistěhovaleckými zeměmi a formulovaly podobné přístupy Náborové 

imigrační programy, přitáhnout mladé a vysoce kvalifikované migranty schopné přispět 

k ekonomickému růstu, kompenzovat nedostatek zdrojů sociálního zabezpečení. Politiky se 

sbíhají ve dvou následujících bodech: snaží ustavit přímý sled imigraci a naturalizací, aby 

se zjednodušil přechod od příchodu a povolení k pobytu k získání občanství. Na druhé 

straně je těžiště přizpůsobení jednoznačně přeneseno na přistěhovalce. Oslava skupinové 

plurality, spjatá s multikulturalismem 70. a 80. let, je povinnost přistěhovalců přijmout 

jazyk a politickou kulturu přijímací společnosti. Primát národní „jednoty“ nad etnickou či 

náboženskou „růzností“ byl v očích západoevropské veřejnosti jen potvrzen teroristickými 

útoky v Madridu a Londýně. Na přelomu 20. a 21. století Francie, Velká Británie i 

Německo, a spolu s nimi řada dalších západoevropských států uznaly, že jsou 

přistěhovaleckými zeměmi a začaly formulovat podobné přístupy k migrační, imigrační a 

integrační politice. Náborové imigrační programy, přitáhnout mladé a vysoce 

kvalifikované migranty schopné přispět k ekonomickému růstu, zaplnit nedostatek 

pracovních sil, kompenzovat nedostatek zdrojů sociálního zabezpečení.“
132

 Do 90. let 

dominuje bezpečnostní hledisko, migrační politika propojována i s dalšími oblastmi, 

ochrana základních práv a se sociální soudržností a ekonomickou prosperitu, vzrůstající 

váhu přistěhovalecké politiky.
133

 „V rámci Evropské komise se častěji ozývají hlasy volající 

po výraznější evropeizaci přistěhovalecké politiky. Posílily po jmenování nové komise roku 

2004. Jako první zazněl 2004 hlas nového komisaře pro podnikání, otevřel otázku řízeného 

evropského přistěhovalectví. EU potřebuje kvůli současnému demografickému vývoji 

společnou přistěhovaleckou politiku, řízené migrace, součástí posílení 

konkurenceschopnosti. Evropa musí stanovit kvóty a zavést i jiná opatření, zda je imigrace 

ekonomicky výhodná.“
134

 Vazby na oblasti, bezpečnostní politiku, společné je tempo a 

intenzita, priority a přijímána opatření ve  sférách s  bezpečnostním aspektem, víza, 

kontrola hranic, azyl, situace hromadného přílivu vysídlených osob.
135

 

Římská smlouva, evropská integrace, rok 1957, založena na filozofii volného pohybu 

pracovníků/občanů členských států, svobodou pohybu služeb, zboží a kapitálu základní 

podmínkou fungujícího společného trhu, vnitřní stěhování za prací byl pro Evropské 

společenství celek, počátky spolupráce, od 70. let platnost smlouvy o EU, Maastrichtská 
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smlouva, 1993, institucionalizovaná mezivládní spolupráce, komunitarizace migrační a 

azylové politiky.
136

 Konference států v Amsterdamu v roce 1997, revize základních smluv, 

posunula migrační a azylovou politiku na komunitární úroveň a začlenila Schengenské 

dohody do právního rámce EU, v procesu „komunitarizace“ proměňovány v závazné 

předpisy, potvrdila vznikající asymetrický model, vstup Amsterdamské smlouvy a zvláštní 

summit ve finském Tampere, se pak staly zásadními mezníky ve vývoji azylové migrační 

politiky ES/EU.
137

  

„Evropská rada stanovila čtyři východiska azylové a migrační politiky: 1. Partnerství 

se zeměmi původu migrantů, 2. Vytvoření společného evropského azylového domu, 3. 

Spravedlivé zacházení s občany třetích zemí a 4. Účinnější řízení migračních proudů 

v podobě vízové politiky, potírání nelegální migrace, kontroly vnějších hranic a návratu 

migrantů do zemí původu.“
138

 „Absence koherentních právních rámců EU pro některé 

sféry, imigraci a integraci, vedla k hledání metod pro spolupráci. Metoda „volné užší 

spolupráce“ prosazená na summitu v Lisabonu, 2000, tzv. otevřená metoda koordinace, se 

ukázala nosnou i pro migraci. Předpokládá rozšíření spolupráce mezi zeměmi EU i na ty 

otázky přistěhovalectví, které nejsou a ani nemají být upraveny evropským právem.“
139

 V 

roce 2004, druhá strategie pro oblast vnitřních záležitostí a spravedlnosti Haagský 

program, EU umožní vypořádat se s novými výzvami v oblasti vnitřní bezpečnosti EU. 

Dosahovaní tamperských cílů v nových podmínkách po jedenáctém září, věnuje se velká 

pozornost integraci přistěhovalců. 
140

 

„V případě Francie a Británie lze konstatovat podobnost mezi jejich vztahem 

k náboženství a k etnickým menšinám. Kulturní asimilace do jednoho národa Francouzské 

republiky šlo vytlačení náboženství z veřejného prostoru do soukromí, vylučující 

neutralitou státu. Pluralistická integrace zvláštních skupin pod vládu britského panovníka, 

který je zároveň hlavou anglikánské církve, s sebou naopak nesla uznání veřejné relevance 

náboženských rozdílů. Německo, se svou zahrnují neutralitou, zaujímá středovou pozici 

mezi vyloučením náboženství do soukromí ve Francii a uznáním jeho veřejného statusu 

v Británii.“
141
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2. 4 Shrnutí migračních vývojů 
 

Shrnutím migračních vývojů českých a evropských, se dá z výše uvedených tezí 

konstatovat, že podstatné rysy od 90. let ve všech směrech, byly souběhem aktuálních 

událostí, varianty, které mají historiografické a geopolitické opodstatnění. Podstatné rysy 

od 90. let 20. století v českých zemích měly rychlé klima, národnostní menšiny v České 

republice se pomalu chýlí k ideovým formám menšin, migrační vývoj v Evropě se rok od 

roku zvyšuje a má pozitivní růst.  
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3. Fenomén expatriotismu, expatů a jejich života v Čechách  
 

Expatriate, neboli také zkráceně expat, je člověk který krátkodobě nebo dlouhodobě 

pobývá v jiné zemi a v jiné kultuře
142

. Je to taková země, která se liší od země původu nebo 

jeho/jí legální primární země. „Odchod z rodné země se sebou nese prvky zlomu, 

vykořenění, to znamená i ohrožení v lidsky podstatném smyslu.“
143

 Slovo expatriate 

pochází z latinského termínu expatriatus, je to složenina ex-ven a z patria - ablativ, směr 

odkud v šestém pádu. Patria významem z latiny pro země, původní země, otec a 

domovina. Z podstatného jména od 1818 jedinec, který byl vyhoštěn, hlavní moderní 

význam jedinec, který se rozhodne pro odchod do ciziny, požívá se od roku 1902. Původ 

slova pochází z let 1760-70 ze středověké latiny, expatriatus v minulém čase, expatriate, 

tzv. vyhostit, vypovědět, zbavit se.
144

 Často expatriate manažeři přicházejí a zase po čase 

odcházejí, se svou přidanou hodnotou a cenou, bourají tak staré manažerské kontinuity, je 

tak člověkem žijícím v jiné zemi.
145

 V letech 1768 odvozováno od francouzského výrazu 

expatrier, ex-ven a patrier-domácí půda. Podle anglického slovníku
146

 expatriate doslova 

znamená, utečenec, migrant, toulat se, bloudit
147

, expatriace také doslova znamená 

vysídlení ze země. Expatriotismus si můžeme vyložit takto, emigrace a exil
148

, jako způsob 

života z hlediska individua, je to specifická forma veřejného života, v němž dominuje 

spontánní rys dobrovolné zodpovědnosti, utvářel si svou existenci sám a dokázat tak svými 

schopnostmi vyniknout. „Exil, potažmo expatriotismus znamená pro každého zápas o 

novou identitu.“
149

 Na problematiku se váží další každodennosti moderního života, např. 

expatriotské cvičení či školení v zahraničí a v exilu, expatriotské chyby, role 

expatriotských manažerů, expatriotská smlouva, expatriotské výhody a náhrady za újmu, 

expatriotské úspěchy, zaměstnávání expatriotů a mezinárodní komunity expatriotů.  
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3. 1 Pozadí a nástin fenoménu  

 
Expatriotem může tak býti kdokoliv žijící v jiné zemi, odkud pochází. Termín je často 

prezentován v kontextu moderních migrací, pracovně vyslaných do ciziny jejich 

zaměstnavateli, jako kulturní protiklad zaměstnancům, kteří mohou býti také cizinci. 

„Migrace spoluvytvářela dějiny lidstva od jeho prvopočátků do dnešních dnů. Vyvstávají-li 

v dnešní Evropě otázky přistěhovalectví a národní identity jako zvláště zneklidňující, není 

proto, že by migrace byla novým fenoménem. Někteří badatelé ostatně přesvědčivě 

dokládají, že z kvantitativního hlediska současný pohyb nijak nepředstihuje míru migrace 

obvyklou v jiných obdobích modernity. Změnila se ale povaha migrace a její vnímání 

západními společnostmi.“
150

 Rozdíl, který se dá shledat jako častý a spadá pod 

sociokulturní aspekty, jsou to také schopní odborníci pracující v cizí zemi, této skupině se 

říká expatrioti. Na druhé straně kontrastně zde máme jiné formy migrace, stěhování do jiné 

země z podstatně odlišných důvodů, takovouto skupinu označujeme za marginální 

imigrantskou skupinu, nebo také za výrazně početnou etnickou menšinu. Není a neexistuje 

tak žádné definitivní vysvětlení, použití se mění v souvislosti v kontextu a individuálního 

upřednostnění, expatrioti v zásadě nemají životní problémy ve své zemi a ani v té budoucí 

hostující zemi.
151

  

Fenomén je lépe uchopen v euroamerické společnosti, je také už dlouho zažívaný 

mezi Západoevropany a Američani. V této v zásadních věcech jednolitá skupina, se 

pomalu šíří i u nás, přejímá přirozeně model a také označení v našem prostředí.
152

 Vyrostla 

už první celá nová generace porevolučních dětí, které byly a jsou vychovávány jiným 

způsobem, nežli všechny předešlé generace. Komunistická devastace
153

 tomuto fenoménu 

nepříliš napomáhala, je považována expatrioty samotnými za jednu z negativních 

pozůstatků, které se prolínají i do jejich života v dnešním slova smyslu. Tomuto systému 

nerozumí, nedokáží se správně orientovat a v jeho dění. Špatně se orientují ve formách 

směny, redistribuce, distribuce a výměně v moderní společnosti. Generace, která ještě 

studovala a začala pracovat v totalitním státě, nepoznala takovéto nové metody cestování a 

pracování navzájem, tzv. „work and travel“, nebo „study and travel“ programy pro mladé. 

Pozvolna se takováto nová skupina etabluje a formuje, jsou potažmo i nové diskutované 

stanovy a nové zásady pro migraci ve světě globálním v 21. století.  
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V Čechách tak schází v tuto dobu pro tento specifický druh migrace pevná definující 

linie, která by byla zakomponována v teoretických učebnicích o migraci, jelikož se jedná o 

vlastní volbu způsobu života, stejně jako může být i samostatná volba zaměstnání, kterou 

neovlivní ani zákony, legislativa či další proměnné v novém otevřeném světě. Pokud 

hledáme v české literatuře, vědeckých časopisech či v jiných pramenech, nalezneme 

náznaky typu vycestování, exil z důvodu politické situace, život v emigraci Čechů. Není 

ustanovená definitivní charakteristika, je tak samotnou volbou a formou českých 

pracovníků pokud se vydají touto cestou a používají univerzálního termínu pro určitý typ 

migrace. Fenomén, který se ujal hlavně u západní společnosti, a v naší krátce vybudované 

moderní společnosti ji přijímáme a také postupem času také spatřujeme a osvojujeme si ji. 

Dá se predikovat, že tento druh bude častý a poroste také i jeho obliba mezi pracovníky a 

spoluautory metodologických knih
154

. Pracovní migrace, stejně jako vyrostla mobilita a 

stěhování v rámci jednoho národa, je i nadnárodní mobilita a nadnárodní stěhování. 

Fenomén není považován za problémový, skupiny neboli migranti pobývající v České 

republice nemají skoro žádný výskyt kriminality. Fenomén je v naší zemi znám až po roce 

1989
155

 a teoreticky podchycen jen ze strany přistěhovalých samotných. Česká většina jim 

do nedávné doby tedy říkala jen cizinci žijící v Čechách a nehledala hlubší otázky pro 

takovou formu migrace.  

První vzniklá instituce pro expatrioty byla vybudována za podpory zahraničního 

expatriota žijícího dlouhodobě v Čechách, Martin Howlings, který sám hledal odpovědi na 

otázky a věděl, že poptávka je a bude vysoká. Za jeho podpory vzniklá instituce, která 

nabízí široké opodstatnění. Nalezneme zde tak anglickou databázi, jelikož je 

samozřejmostí, že všichni expatrioti hovoří plynule tímto jazykem. Kulturní katalogy, 

seznamy důležitých pracovišť, nemocnic, pracovní nabídky, informace o školách a 

volnočasové aktivity specializované na zahraniční pracovníky. Sociální moderní síť, která 

tak urychluje tok informací, přispívají sem mezinárodní firmy a dotazují se přímo 

expatriotům skrze moderní technologie. Vše to co se v prvních letech expatriotismu 

odehrávalo při diskuzích v „české hospodě“, dnes nalezneme na webovém portálu. 

Pomáhající si navzájem mezi sebou, expatrioti si tak vyměňují své zkušenosti a pomáhají 

si navzájem. „Jsou to lidé pracující a žijící v jiné zemi z odlišných důvodů, než se na první 

pohled jeví. Nesmíme zapomenout, že se jedná o početnou skupinu obyvatel“
156

 Skupina 
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obyvatel okolo více než 20 tisíc osob v roce 1994 a v roce 2010 až kolem více než 40 tisíc 

osob celkem.
157

 Fenomén je stále málo probírán při diskuzích či seminářích, protože 

expatrioti pobývající na našem území nejsou problematickou skupinou z jazykového
158

, či 

pracovního uplatnění
159

 pohledu, po většinu svého pobytu tady u nás sami o sobě, nemají 

zásadní životní problémy, ale jsou i přesto velice početnou skupinou. Nedoprovázejí je 

takové problémy, aby jim organizace musely podávat a podávat pomocnou ruku, jako např. 

činí Multikulturní centrum Praha
160

, které pomáhá při asimilaci migrantů a azylantů 

v mnoha směrech. Vypomáhání s adaptací do majoritní společnosti, přijetí do společnosti 

aby kulturní odlišnosti byly co nejmenší. Expatriace jakožto rozdílný druh migrace, který 

potřebuje odlišnou zvláštní specifickou péči, tak jako to např. právě vytvořil se svým 

projektem Martin Howlings s Expats.cz
161

, který dlouhodobě funguje v Čechách a vytvořil 

tak dokonale všezahrnující základnu pro expatrioty žijící v Praze. Dále na další vývoj 

v tomto směru mohu snad jen doplnit o vzniklé expatriotské instituce nejen v hlavním 

městě, ale i v Brně a Ostravě
162

, kde se počet příslušníků druhu expatriotské migrace zvýšil 

díky novým mezinárodním firmám
163

. Početní nárůst je po patnácti letech o více než 20 

tisíc obyvatel, cizinců, expatriotů.
164

 Jsou to migrace, které potřebují odlišnou zvláštní 

specifickou péči.  

 

 

3. 2 Americký expatriotismus v Evropě  
 

Je třeba si ukázat na principech expatriotismu u amerických občanů, v tomto ohledu mají 

jednu z nejdelších tradic a nejlépe se na tomto modelu dají vysvětlit důvody a příčiny 

expatriotské migrace jako samostatného druhu migrace. Jeden příklad expatriotů, kdy na 

počátku v 19. století, skupina několika set tisíc Američanů
165

, byla odtažena do Evropy, do 

Mnichova a do Paříže, aby mohli zkoumat a studovat tamější umění. Takováto první vlna 

vystěhovalství do zemí tehdejší západní Evropy vycházela z touhy po tom poznat život a 

jeho chod v evropském kontextu. Tato skupina je zaznamenána na dobových materiálech, 
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literatuře vzniklé ve Spojených státech, které opodstatňují a identifikují základy pro formu 

migrace a jejich nejčastější důvody pro ni. Model amerických expatriotů ukazuje názorně, 

jak taková migrace probíhá a jaké má pozadí. Američané v cizině na počátku fenoménu a 

američtí expatrioti, jsou takoví emigranti a příchozí do nové země i z důvodu a za účelem 

odtažení se od své vlastní země a kultury. Je to forma jak získat nové zkušenosti, 

zdokonalit se, a jak prohloubit či dále studovat ve svém oboru.
166

 Je to forma, kdy 

poznáním migranti obohacují své zkušenosti a dále je potom rozvádějí, nejen své nadáni, 

ale i dále obohacují zpětně v domácím prostředí své okolí svými nabitými poznatky po 

návratu do vlasti, repatriaci do vlastní země
167

. Tato forma života, se stává jejich životním 

ideálem a životním stylem.  

 

 

3. 2. 1 Americký model expatriotismu  
 

Největší rozkvět amerického expatriotismu a jeho tradice můžeme nalézt na počátku 20. 

letech 20. století a postihlo tak i celé období ve světě až do 60. let 20. století. Kořeny má 

také v americké tradici tzv. „otců zakladatelů“
168

, kteří odcestovali z důvodu nápomoci 

upadajícím civilizacím a šíření amerikanismu
169

. Následovalo období pro silný starý 

impuls člověka poznat lidi z jiných koutů světa, vidět svět a studovat umění a vědu v 

cizině, pomoci státům ke svobodě a svobodnému myšlení, anebo utéci od špatností a 

zodpovědnostem na domácí půdě, dodával rozkvětu přistupujícími generacemi. V 

posledních tři sta letech tato silná zakořeněná politická tradice
170

 přinesla bohatost pro 

expatriotismus, evokace svobody i v jiných lidech a jinde. Dnes vlna proudí oběma směry, 

američtí expatrioti mohou žít kdekoliv na světě po celé zeměkouli a stále představují své 

kulturní odlišnosti jiným národům jako příklad. Snadné cestování, komunikace zmenšily 

izolovanost těchto cestovatelů, jsou tak dnes v kontaktu s původním domácím prostředím i 

tisíce kilometrů daleko od domova. Jsou považováni v hostitelské zemi za pozitivní 

element, který jim může pomoci kulturně, politicky, ekonomicky. Jejich pohledy a názory 

jsou vysoce ceněny, proto jsou i tak pozitivně přijímáni. Alespoň tomu tak bylo v době 

počátku expatriotismu, v dnešním kontextu se názory mění díky odlišným novým 

historickým událostem.  
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167

 Od počátku jsou si vědomi, že se jednou mohou kdykoliv vrátit do rodné země. 
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3. 2. 2 Vývoj amerického expatriotismu  
 

Horečná touha a tempo moderního konzumního života v zámoří odrazovaly, o to více lidé 

toužili po jiném druhu svobody. Nathaniel Hawthone podotkl, když sloužil jako konzul 

v Liverpoolu: „že žádní lidé nejsou většími expatrioti nežli američtí expatrioti, ale že v 

dnešní podobě už postrádá svou kouzelnou magičnost“
171

. Radarové stanice, které jsou 

americkými s polohou různě po světě, dění a události dne proudí do divočiny společně 

s americkou hudbou. Expatriotův únik, v 60. letech 20. století, kdy se skupiny hippie 

objevují kdekoliv, kam dolehne a svítí slunce, kde atmosféra je uchopitelná a vnímána 

jinými smysly. Na druhé straně oproti hippie a květinovým dětem stojí vědci a učenci, 

doktoři, učitelé, byznysmeni, inženýři a zemědělští experti. Americké mírové sbory, armády 

spásy, neziskové organizace a pracovníci, kteří bojují proti celosvětové chudobě, kteří žijí 

nominálně v exilu, zatím co rozšiřují a praktikují pomoc ve světě. Jsou tak důležitou 

součástí komplexní sítě amerických aktivit v cizině. Expatrioti dneška jsou novou vrstvou, 

se společnými cíli a propojeností s vládními operacemi.  

Nebo to jsou pracující v mezinárodním obchodě
172

, umění, kteří pro svou profesi 

zvolili svojí osobitost anebo čistě z profesionálních důvodů. Zabydlují se tak tam, kde se 

cítí býti více zharmonizováni, nežli je tomu třeba v dosavadním americkém prostředí. 

Nejvíce zajímavou skupinou expatriotů, jsou ti expatrioti, kteří jsou označováni za 

požitkáře. Takový expatrioti, neklidní poletující motýly, kteří neříkají žádnému místu 

domov a přijíždějí si odpočinout do jejich rodné země jen na tu nejkratší možnou dobu. 

Expatriotův duch roste dnes silněji, nežli v 20. letech 20. století. Nejhladovějšími byli 

skupiny mladých mužů, kteří hledali únik od vojenských návrhů. Ale války vždy živily 

pocity z exilu, odtažení mužů od jejich známého okolí v nové oblasti a zvláštních 

destinacích. Ernest Hemingway, představitel tzv. „ztracené generace“, představuje pocity 

vojáků po návratu z války v jeho slavných knihách. Změna přispěla ke sňatkům, k 

zaměstnanosti v cizině, mystické prostředí bylo lákadlem, našli smysl v odcizení od jejich 

vlasti. Dvě světové války, následované světovými konflikty, byli dynamické ve své podstatě, 

a jsou tam proto nadále i dnes exilový obyvatelé, expatrioti. Ve staré tradici expatriotismu 

umělci odloučeni od své vlasti, kdy po americké revoluci
173

 se usadili v Evropě, z části 

kvůli konexím doma. Civilní válka s rozdílnými loajalitami odešli také do Evropy, či 
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Kanady anebo Mexika s velkou vlnou expatriotů.
174

 Stejně rebelné touhy jsou i v dnešní 

podobě v 21. století, touha po svobodě je ohromným impulsem mladých a přidávání svého 

podílu pro ukončení válek. Ještě silnější, pokud se podíváme na vývoj nukleárního 

ozbrojení světových velmocí, které jsou destruktivními zbraněmi dnešních lidí. Příležitostní 

expatrioti spojeni s touhou známou jako hippie legie, promíchána se stejným odporem k 

politickým názorům dobových událostí. Odhodlání ignorovat autoritu rodičů až po 

studenty vysokých škol. Liší se od povah 20. let 20. století, což byli velcí muži umělecké 

scény a dopisů, kteří odešli, aby profitovali z kultury a akademických možností Evropy. 

Expatrioti toužící po svých nových horizontech a rozkvětu konvence. Nenechat se pohltit 

limitalizací svých nynějších životů ve Spojených státech. Cestováním si zachovává 

fascinace pro učené Američany z důsledku nedostatečné domácí kultury. Toto není až tak 

přesvědčivý důvod pro exil, ale je i přesto jeho součástí, když lidé jakéhokoliv druhu 

cestují, silná souhra umění se spojenými státy, lokální bod pro všechny mravy literární a 

umělecké experimentality. Stejně zoufalá touha sledovat klasické obrazy v Itálii a 

Řecku.
175

  

Vítání na univerzitách a konzervatořích v Evropě, ukazovali v Göttingenu a 

Heidelbergu, v Oxfordu, Cambridge, a jinde. Mladí medici a jejich studenti v Berlíně, 

Vídni a Edinburghu. Studenti múzických umění se scházejí v Lipsku, Mnichově, 

Drážďanech a Vídni. Řím, Florencie a Benátky jsou nekonečně toužebným místem umělců 

a spisovatelů. Gotická architektura byla nejčastěji studována v Roven, Antverpách, Praze, 

Londýně a Paříži, byli ohromeni lokacemi a hlavním kontaktním místem pro expatrioty a 

jejich studium, zkoumali tak Britské Muzeum a Louvre, hladoví po zážitcích žili v 

místních rodinách. Studovala se filozofie a politická ekonomie, pohledy na svět byl hodně 

ovlivněn, k tomu napomohla nauka jiného jazyka, souvislosti i myšlení a styky s místními 

učenci na univerzitách a ve městech. Tato tradice přetrvává a američtí studenti i dnes se 

sekávají v starých centrech studia, na Oxfordu, Cambridge. V Římě, Florencii, Aténách a 

Britských provinciálních univerzitách, Univerzita v Edinburghu. Studenti jsou financováni 

stipendii, granty a pracující pak vládními benefity. Spojené státy mají svou tradici 

uměleckou a hudební, kterou mohou nabídnout emigrantům, kteří mají v zemích 

nedostatek, také americká architektura, medicína a vědecké poznatky, má své slavné 

univerzity a produkující laboratoře. Jako příklad, v období po americké revoluci koncem 

18. století, zájem o monarchie, periodicky vysíláni expatrioti, diplomaté a ostatní vlivní 
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lidé země. Američané byli kultivováni na dvorech Ludvíka XVI. a Napoleona III., jejichž 

moderní chotě, Marie Antoinetta a Embress Eugénie byli přesvědčivé a přátelské k 

manželkám a dcerám diplomatů. Vyšel z toho zvyk, prezentace na Francouzském dvoře a 

na Britském dvoře.
176

 Americké dívky, které si vzali cizince za manžele a adaptovali si 

Evropskou módu a zvyky, skončili tak v permanentním exilu. Naplnila se tak expatriotská 

touha a duch, často prodloužené do dlouhodobé či permanentní rezidence. Nové konexe 

byly vybudované a mnohé dívky se provdávali do zahraničí. Byla to snad zrada 

amerického ducha? Thomas Jefferson
177

 litoval amerických tendencí vysílání synů do 

ciziny na studia, mladé expatrioty, komentoval takto: „Ztrácí poznání, ztrácí znalosti, 

ztrácí morální hodnoty, ztrácejí také zdraví, zvyky a ztrácejí štěstí.“
178

 Proto následovalo 

doporučení pro cestování jen v rámci Spojených států. Mezinárodní manželství vytvořená 

předešle a jejich expatriotské komunity tvořili jedinečného ducha a vytvářeli i pochyby i 

kritiku vůči Americe. Odtud se šířili skupiny po celé zemi a tvořili tak základny pro nově 

příchozí.
179

  

Motivací pro exil a odchod do jiné země se opakuje přes roky, od dob Aristotela kdy 

odešel do Makedonie učit Alexandra Velikého a zůstal tam několik let, aby ho učil. Ti co 

hledali místa, hledali místa, která by je uspokojovala po všech stránkách, někteří utíkali jen 

sami před sebou, to jsou typy tzv. „tuláků“, nebo plážových či kavárenských povalečů. 

Velká umělecká díla byla vytvořena nejčastěji v exilu, kdy pro bohémy procházející silnou 

osobní degradací a prožívají zoufalství. Lidé také utíkají do jiných zemí, protože nejsou 

dostatečně dobří ve své zemi vlastní, vracejí zpět, protože jim vše lehce prochází v novém 

okolí. Američané narozeni v experimentálním prostředí, hledají útočiště v cizině a 

konzervativci odcházejí do Anglie, bankovní experti se usazují ve Švýcarsku a filmový 

producenti a velké hvězdy žijí a pracují v Evropě. Jsou to útěky před finančními 

nesnázemi, nebo ostudou ze sociální situace. Americký expatriotismus v Paříži zažíval 

velký vzrůst a následoval dále i po druhé světové válce. Američtí vystěhovalci, spisovatelé, 

umělci a muzikanti byli výrazné osobnosti pro obě strany, jak pro migranty, tak pro domácí 

půdu a navzájem se prolínali. Podobné vlny byly zaznamenány i v jiných koutech Evropy, 

kdy v 60. letech 20. století nová vlna mladých Američanů, vizuálních umělců se rozhodla 

opustit Spojené státy. „Expatrioti si vybírají tuto formu kulturního exilu expatriací, 

očekávajíc lepší dny a čekají na změnu v rodné zemi, všichni se tak snažili po tuto dobu 
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pobývat v Evropě za vidinou blízké změny, ale nakonec dlouhodobě pobývali na Evropském 

kontinentě.“
180

 Ve Francii mnoho amerických designerů vyrostlo ve významné expatrioty. 

V Itálii se jich několik usadilo, aby mohli tvořit a pracovat pro místní Evropské 

designérské domy, anebo aby tvořili své vlastní kolekce. Řadí se sem i tací, kteří neuspěli 

na domácí půdě a zkoušeli své štěstí v zahraničí. Nikdy tak nedosáhli velkých úspěchů ve 

své rodné zemi v Americe, ale později se z nich stali populární osobnosti. Někteří zhrzení 

nadobro opustili nejen svou rodnou zemi, ale i svou státní příslušnost, což byl jeden z 

dalších protestních výrazů proti americké politice té doby.  

„Podle amerického ministerstva zahraničních věci byl značný vzrůst v počtu 

amerických občanů narozených v jiném státě, nežli ve spojených státech. Údaje hovoří, že 

v roce 1990 bylo na 1.5 milionů narozeno mimo spojené státy, v roce 2005 to bylo již 4.5 

milionů občanů a v roce 2009 neskutečných 6 až 8 milionů.“
181

 Expatrioti jsou dnes i 

důchodci, žijí tak z důchodového příjmu a výhod ve východní Evropě. Jiní jsou 

zaměstnanci v mezinárodních organizacích, často pracují v oboru mezinárodního obchodu 

a pak ti američtí expatrioti, kteří nesouhlasí s politikou a s životem v Americe. Trendy v 

americkém expatriotismu ve 20. století se liší od té starší podoby expatriotismu. Hlavní 

dominantou jsou profesionálně vyslaní zaměstnanci svými zaměstnavateli do cizí země 

nebo do cizí oblasti. Globalizace podmínila a vytvořila mezinárodní obchod, který je 

přínosný nejen pro firmy samotné, ale také pro expatrioty z kulturně-historického hlediska. 

Takováto strategie zisku v zemi, kde náklady na chod byznysu jsou malé a tak zisk firmy a 

také výplaty zaměstnanců bývá nemalá. Cestování celosvětového měřítka se stalo 

nedrahou záležitostí, proto také odcestování za prací i při nezaměstnanosti není obtížné ani 

nákladné. Expatrioti, kteří využijí podmínek a odcestují i třeba jen na půl roku, vysláni 

svou domovskou firmou do cizí země na toto krátké období. Krátkodobé úkony jsou tak 

mnohem častějšími, jde nejvíce o případy mezinárodních organizací, které takto fungují již 

několik let.  

Osobní motivace jako největší motor pro odcestování, více nežli samotné pracovní 

povinnosti v dané oblasti. Kulturní změna a impuls, expatrioti se nikdy plnohodnotně 

neintegrují
182

, protože na integraci nezbývá moc času a nemají důvod tak činit. Moderní 

expatrioti formují zlatou střední třídu s podobnými pracovními zkušenostmi z mnoha 

národních a nadnárodních korporací. Život a práce se obojí odehrávají v globálně finanční 

síti a mezi ekonomickými institucemi. Integrace, kompletní a silné kulturní zásady jsou 
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zakořeněny a vyměňují se zkušenosti mezi sebou navzájem. Mezi expatrioty řadíme i 

reemigranty
183

, migrační pohyby jedné generace a následující. Podle statistik OSN: „více 

než 200 milionu lidí bylo v roce 2010 v pohybu a ti žijí v jiné zemi nežli v zemi svého 

původu“
184

, tato čísla zahrnují i pracovní migranty. Podle studií a termínů, z kterých zde 

vycházíme, ve Velké Británii zatím žije největší koncentrace expatriotů. Na druhé straně 

mezi Evropany jsou Britové jeden z nejpočetnějších migrujících národů
185

. Následuje je 

země jako je Německo, Itálie, nejvíce žádanou destinací pro expatrioty je Španělsko, 

Německo a Velká Británie. Ve statistických údajích však nenalézáme žádné zmínky o 

pohybu expatriotů, údaje ale prokazují, že expatrioti pocházející ze Spojených států jsou 

nejpočetnější v celosvětovém měřítku, otázkou zůstává jen cílová destinace a délka 

pobytu.
186

 

Zacházení a jednání s expatrioty je plně na firmě samotné, jak se k tomuto postaví a 

jak podpoří před odjezdem
187

. Většina mezinárodních firem si je vědoma jejich kvalit a má 

tak speciální zaměstnance, kteří se o expatrioty starají a doprovází je po celou dobu mise či 

vyslání do zahraničí. Jedná se o širokou firemní politiku, trénující systém, který ve všem 

dokáže pomoci. Jedná se o dlouhodobě praktikovaný systém, který je vyvinut k své 

dokonalosti. Jedná se o výzvu ze strany zaměstnance, zkušenost, kterou dokáže reflektovat 

při návratu a z toho poté těžit.
188

 Je pak na firmě samotné do jaké míry dokáže provést 

školení před výjezdem, ty pak eliminují jakékoliv problémy v hostující zemi. Většina 

expatriotů jsou už zkušenými expatrioty, z předešlých pracovních příležitostí dokáží těžit a 

vyvíjet si tak dál svou osobnost. Mýti za zaměstnance expatriota má pro firmu řadu výhod i 

nevýhod, udržení firmy v chodu pod kontrolou, přínosem je i nadhled tamních 

zaměstnanců ve firmě. K nevýhodám patří především vysoké cestovní náklady, pracovní 

cesty, tam i zpět se opakují, nejedná se pouze jen o přesun, ale o udržení chodu. Místní 

politická a ekonomická situace, které mohou stěžit nebo zatrhnout normy zažité ve vlasti, 

problémem může být i adaptabilita jedince. Firemní odvětví, které se zabývá těmito 

specifiky, je oddělení managementu lidských zdrojů, z původního anglického termínu 

„management of human resources“.
189

 

 

                                                 
183

 Repatrioti, vracející se expatrioti do domácí země a země původu. 
184

 Zdroj: Expatriate, http://en.wikipedia.org/wiki/Expats, náhled dne: 12. 6. 2012. 
185

 Nebo žijící mimo svou vlast, až 3 miliony. 
186

 Zdroj: Expatriate, http://en.wikipedia.org/wiki/Expats, náhled dne: 12. 6. 2012. 
187

 A také při samém pobytu v jiné zemi.  
188

 Firemní benefity bývají nemalé, ale asistence při zhotovování je jen okrajová. 
189

 HOFSTANDLER, Hannes. HEINDRICH, Roland. Expatriate management. Global business management. 

Cross cultural management and intercultural HRM, 2010, s. 23.  



50 

 

3. 3 Management expatriotů  
 

Management je zde myšlen jako systém teoretických a praktických řídících znalostí a 

činností v rámci specifické sociální skupiny expatriotů
190

. Dělí se na tři stupně, expatriotské 

strategie, expatriotské motivy a expatriotské modely. Terminologie vyčleněna na krajanské 

přiřazení, autoři se shodují na silném aspektu typu aktivity v cizině pro společnost, firmu či 

zaměstnance expatriotem
191

 Obě strany, zaměstnanec i zaměstnaný expatriot, mají snahu 

pokračovat společně nadále i po návratu. Jelikož expatriot pracuje na určitou omezenou 

dobu v zahraničí, mohou to být krátké výjezdové cesty, které se tolik neliší od výjezdů v 

domovské zemi až po dlouhodobé úkoly. Časové horizonty pracovních cest, trvající od 

jednoho dne až po 3 měsíce, dále krátkodobý pracovní pobyt s trváním od tří měsíců až po 

jeden rok. Dále střednědobé pracovní úkoly s trváním jednoho roku až dvou let a nakonec 

dlouhodobé pracovní služební pobyty s trváním v rozmezí od dvou až do maximálně šesti 

let
192

. V českém měřítku můžeme hovořit o dělení na turisty pobývající déle nežli tři 

měsíce, dlouhodobí turisté až na dva roky v Čechách, další kategorie expatriate za 

byznysem do Čech, skupina partneři a partnerky jednoho z párů co za prací přijíždí a ti co 

se rozhodli v česku založit rodinu, anebo se vdát či oženit.
193

  

Expatriace a repatriace, oba termíny pocházejí z latiny. Definice expatriotů, jsou to 

specialisté vysíláni z jejich domácí země do hostitelské země a repatrioti jsou ti, kteří se 

vracejí zpět domů do země původu. Je ponechána domácí základna a sídlo, vedoucí 

jednotky poté vysílající expatrioty ven za účelem splnění mise, úkolu a práce. Ideální 

model vysílaní, kterého se neřídí všichni zaměstnanci, řídí se jimi ta část firem, která 

dopředu ví, že výjezd je lukrativní
194

. Neplatí tedy pro druh expatriotismu, kdy náhodně 

zůstávají v zemi po krátkém pobytu
195

. Důležitost expatriace v globálním světě a v 

odlišných ekonomikách potvrzuje Cranfieldova Univerzita
196

 ta prokázala, že v roce 2000 

svou studií, „že jedna třetina mezinárodně aktivních evropských firem z 19 evropských zemí 

mají pravidelné výjezdy expatriotů a dané úkoly v hostující zemi, kdy např. norské firmy 

mají nejvyšší počet s 72%. Pro srovnání s předešlými roky, tato studie ukázala, že v roce 
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1995 firmy a zaměstnavatelé měly stoupající aktivity pro expatrioty s vzrůstem 50%.“
197

 

Země s největším počtem svých pracovně vyslaných expatriotů v cizině jsou následující 

země Norsko, Řecko, Belgie, Francie, Švýcarsko, Finsko, Turecko a Švédsko
198

. Ty země, 

které pravidelně vysílají expatrioty do zahraničí, mají mezinárodní základnu. Možné 

strategie globalizace firem, které se stávají globálními firmami, mají čtyři hlavní 

strategické body. Těmi jsou mezinárodní strategie, nadnárodní strategie, globální 

strategie, transnacionální strategie. Koncept globalizace použitím dimenzí geografického 

rozptýlení a intenzita koordinace, vysoká koordinace se rovná integraci. Firemní kultura 

může být etnocentrická, polycentrická, geocentrická, anebo synergická kultura.  

Motivace expatriotů pro jejich úkoly a zadání práce, motivace zaměstnanecké. 

Motivace expatriotů, pro zdokonalení a příspěvek v dané zemi, rozvoj osobní a kariérní 

postup, balance, know-how a jeho spojení.
199

 Motivy expatriota, motivační druhy a 

kategorie. Typ expatriot legionář, hlavním motivem jsou finanční výhody a příležitost pro 

větší zodpovědnost a autoritativnost, loajalita k firmě je spojena s atraktivitou. Typ 

expatriot kariérista, pro tento typ je důležitost vyslání spojena s kariérním postupem. 

Pokud jiné firmy či společnosti vlastní lepší podmínky jednoduše ukončí poměr a přestoupí 

k jiné. Expatriot typu dobrodruha, motivačním bodem je výzva práce s kombinací s 

interkulturními výzvami, tento typ vyhledává práci v zahraničí po delší časovou dobu, a do 

té míry dokud je dostatečně vyzývavá. Expatriot typu zvědavce, takový zájemce o zahraničí 

a její regiony a jeho kultury, rádi si rozšiřují své obzory, preferují krátkodobé mise a 

vyslání aby zamezily nevýhody spjaté s dlouhodobým vysláním. Expatriot typu uprchlík, 

osobní problémy nebo syndrom vyhoření s kombinací s pracovní frustrací vytváří společné 

motivy pro tento typ, naprosto přijmou expatriotovu formu života, přijmou vyslání a 

poslání, pro firmy je to nebezpečný typ, protože v normální situaci neřeknou své osobní 

motivy, vysoké procento rizikovosti pro firmy. Expatriot typu globálního hráče, velmi 

často má kosmopolitní rodinu a zázemí, má dlouhé zkušenosti s tím býti expatriotem, tento 

typ má celosvětovou mentalitu a velké podnikatelské sklony, ideálním kandidátem, ale 

neslučují se třeba s firemní kulturou, je vitální pro hlavní stanoviště i mimo něj.
200

 Důležité 

pro společnost poznat typ expatriota, ulehčuje následné komplikace a ulehčí veškerou 
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spolupráci na všech rovinách.
201

 Úrovně vyslání do zahraničí, dělí se na čtyři. Období 

selekce, nejvhodnější kandidát a kam je možné zasadit svou pracovní činností. Období 

přípravy, kdy se firma snaží pomoci expatriotovi s kulturními odlišnostmi. Období 

působení, expatriot a také jeho rodina je přeložena do země a je seznámena osobně s 

prostředím. Období repatriace, expatriot je připraven s návratem do své země a s ním 

proces osobní reintegrace do společnosti. Tyto fáze jsou v nejlepším případě doprovázeny 

analytiky a odborníky, kteří doprovázejí takové skupiny, jedná se např. o psychology, 

specialisty lingvistiky, kulturology a etnology. Strategie vedené k vylepšení a ujištění, že 

pracovníci nejenom, že odvedou svou práci, ale že i jejich psychická stránka dokáže 

překonat nesnáze spojené s cestováním, výjezdem či trvalým pobytem v cizině, překonání 

kulturního šoku
202

. „Prochází mnohem těžšími stresy, vedly ve vážných případech 

k depresím a různým psychickým poruchám.“
203

 

V literatuře se můžeme setkat s mnoha modely, které popisují úrovně expatriotů z 

perspektivy osobnosti člověka, který je vyslán. Zajímavý je postřeh norského antropologa 

Oberga, který rozděluje průběh na čtyři etapy, tzv. „teorie kulturního šoku“ podle 

Oberga.
204

 Etapa líbánky, expatriot je fascinován z nového okolí a cizí kulturou, první 

povrchní vztahy s lokální rezidencí se pomalu budují. Etapa krize, rozdíly jazykové, 

koncepty, hodnoty a symboly mezi domácím prostředím a hostujícím prostředím jsou 

pochopeny intenzivněji. Etapy obnova, první úspěchy a kroky s ním spojené, s adaptací a s 

novým prostředím jsou úspěšné, jazykové bariéry se zlepšují a postoje k hostující zemi se 

stávají více pozitivní. Etapa nastavení, ty různé odlišné aspekty hostující země jsou více 

méně akceptovány a úspěšně uchopeny, proto míra neklidu je zmírněná.
205

 Teorie nám 

sděluje, že kulturní šok je tendenčně doprovázen pracovním onemocnění deformací, rychle 

se přemísťují do ciziny. Kulturní šok je potvrzen v tom smyslu, že úzkost, je důsledkem 

dočasné ztráty známých kulturních vzorců a symbolů v sociálním styku. Může být 

doprovázena i fyzickými a psychickými symptomy. Mezi fyzické symptomy kulturního 

šoku patří problémy se spaním, ztráta chuti k jídlu, problémy se zažíváním, vysoký krevní 

tlak, lidské vnímání, nedůvěra k hostitelské zemi a lidmi v ní, úzkost ze ztráty, dennodenní 

                                                 
201

 Viz Příloha č. 3 bakalářské práce Interview s Martinem Howlingsem. 
202

 MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2006, s. 215-216.  
203

 BROUČEK, Stanislav. HRUBÝ, Karel. MĚŠŤAN, Antonín. Emigrace a exil jako způsob života. II. 

Sympozium O českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu; konference 

zahraničních Čechů. 2001, s. 27.  
204

 HOFSTANLER, Hannes. HEINRICH, Roland. Expatriate management. Global business management. Cross 

cultural management and intercultural HRM, 2010, s. 23. 
205

 HOFSTANLER, Hannes. HEINRICH, Roland. Expatriate management. Global business management. Cross 

cultural management and intercultural HRM, 2010, s. 23. 



53 

 

problémy dominují a vrcholí pocity bezmocnosti, snížený pocit sebedůvěry po zjištění 

svých neschopností s vyrovnáním a s kulturními rozdíly v krátkém časovém horizontu. 

Člověk je rovněž bezdůvodně agresivní, trpí pocitem izolovanosti a vysokým steskem po 

domově. Chování, nízký stupeň pracovitosti, nekreativita na pracovišti, asociální vůči 

kontaktům s místními lidmi, intenzivnější vztahy s kolegy a kamarády s podobnými 

kulturními kořeny, vyšší míra požívání alkoholu, nechuť se učit něčemu novému a 

místnímu jazyku, špatné negativní poznámky k hostující zemi a jejími lidmi. Aspekty 

spojené s přípravou z pohledu a perspektivy lidských zdrojů.
206

  

Typy expatriotů, selekce kritérií, různost mezi pozicemi expatriota doma a v 

zahraničí, selekce metod a jejich kompenzace za výjezd na misi. Nábor a selektivní proces 

pro budoucí expatrioty je tak na místě pro snížení jakékoliv lidské disfunkce. Tyto modely 

a propozice, jsou nejvíce používány nejvyššími státními organizacemi, nadnárodními 

organizacemi, státní sférou, armádou. V případě, že takovéto sektory nevlastní nebo své 

zaměstnance neškolí, musí se zaměstnanec sám dohledat informací a vypořádat se s těmito 

fakty po svém. Rizika ve spojitosti vzniknout si stát nemůže dovolit, proto tento sektor 

ponechává, není to pouze školení zabývající se pracovní náplní, může se jednat o armádní 

školení, jazykové školení, školení v rámci kulturních odlišností.
207

  

 

 

3. 3. 1 Zaměstnání expatriotů v České republice  
 

Nejčastější zaměstnání expatriotů v České republice od počátečních prvních vln bylo 

učitelství, vyučování a doučování světových jazyků.
208

 I to je jeden z dnešních strategií, jak 

pracovat, míti finanční zázemí a ve svém volném čase rozvíjet jiné sféry svého zájmu. 

Nadále jsou žádaní učitelé a profesoři, jazykový specialisti na pracovištích, např. učitelé na 

mezinárodních školách v Praze, Brně.
209

 Těší se z možností, které jim Praha poskytuje ve 

volném čase, dostatek kulturních možností, další samovzdělávání na poli kulturním, 

politickém a ekonomickém. Vyhledávají tak o víkendech, zájmové činnosti, návštěvy 

historických památek, či návštěvu blízkých evropských měst. „Jelikož největší skupinou 

jsou Američané, po dobu bydlení v Evropě, využívají výhod krátkých vzdáleností. To se 
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v průběhu let zatím nezměnilo, nadále jsou žádáni a sami vyhledávají tyto podmínky.“
210

 

Praha, kde se vyskytuje nejpočetnější skupina expatriotů, má možnosti co se týče 

potencionálních zaměstnavatelů, na mezinárodních školách, mezinárodních středních 

školách a mezinárodních vysokých školách, zahraničních firmách atd.
211

 Jedná se o takové 

zaměstnání, kde expatrioti vyplňují prázdná místa na českém pracovním trhu
212

. Jedná se o 

pracovní místa, kde je za potřebí lingvistických specialistů, překladatelů, znalců dané 

kultury a jejich specifik, oborných specialistů.
213

 Zastávají tedy pracovní místa, která 

nejsou vhodná pro české zaměstnance. Při změně pracovního procesu a strategie se 

vyhledává právě zahraniční specialista, který má několika leté zkušenosti a praxi, tímto 

způsobem během působení může naučit své české kolegy jak se má v daném směru 

pracovat, předává tak své zkušenosti jako učitel a školitel. Dovednosti jsou vysoce finančně 

ohodnoceny, mezi zaměstnavatele tak patří sítě luxusních hotelů, restaurací, zastupitelské 

zahraniční firmy, nejsou ovládána místní pracovní silou. Tato pracovní místa, bývají 

v případě odchodu zahraničního pracovníka znovu obsazovány zahraničními specialisty a 

to i navzdory faktu, že Češi jsou v porovnání s expatrioty stále levnější pracovní silou. Od 

založení zahraničních firem po celé síti České republiky, se tato místa naplnila cizinci, což 

pozitivně pomohlo nejen díky tomu, že mohli vytvořit nová pracovní místa pro místní 

obyvatelé, ale jde v několika směrech i o pokrok ekonomický, technický, lidský a 

komunikační s okolním světem.
214

 Jelikož mluvíme o místech, která jsou atraktivní pro 

kariérní typ expatriotů, dá se předpokládat jejich růst, odchod a nahrazení jiným novým 

specialistou, novým expatriotem. Tato kulminace zahraničních zaměstnanců, je známa z 

výpovědí respondentů terénního výzkumu.
215

  

Potencionálním zaměstnavatelem, v případě rodin kde jeden s partnerů je cizinec, je 

práce na místních ambasádách té či oné země. Jelikož pokud dokončil vzdělání ve své 

zemi, může se zaevidovat a žádat o práci na takovém pracovišti.
216

 Je to lukrativní místo, 

co se týče prestižnosti a také loajální pracoviště pro svůj rodný stát, což s pohledu 

expatriota je velice přijatelný faktor. Pracovní místa byla vytvořena dle přirozené poltické 

změny, díky tomu jak se měnila politická situace v České republice, měnila se i 

ekonomická volnost, i v sousedních státních útvarech. Měnila se státní struktura, možnosti 
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otevření firemních základen, které jsou veden globální tržní ekonomikou
217

. Vrcholný 

management, vyžadující specifické znalosti a dovednosti. Podnikatelé, diplomatické 

služby, sportovci, majitelé restaurací a jiní. Vyplňují a doplňují poptávku na základě 

založených zahraničních firem u nás. Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadnárodních 

společností a dceřiných společnosti se sídlem v České republice, ale s působností ve střední 

a východní Evropě. Expatrioti, jsou ti, kteří nadnárodní firmu spravují.
218

  

 

 

3. 3. 2 Proč se expatriotismu v České republice stále daří?  
 

Česká republika svou strategickou polohou
219

 neustále láká svým potencionálem, v 

naprostém středu dnešní moderní Evropy a svou polohou na rozmezí mezi západní 

Evropou a východní Evropou, je neustále pojítkem mezi těmito světy. „Intenzitu zahraniční 

imigrace v posledních 15 letech ovlivňovalo nové ekonomické příležitosti. Vedle 

imigračních tlaků zvnějšku působily také proimigrační tlaky zevnitř-především v podobě 

poptávky podnikatelů po levnější pracovní síle. Postupně začalo ovlivňovat imigraci také 

rostoucí úsilí státu o její kontrolu a řízení. Bod obratu v přístupu k imigraci představuje 

polovina devadesátých let, kdy začíná poměrně rychlý proces přizpůsobování českého 

práva požadavkům EU.“
220

 Zahraniční firmy, mezinárodní instituce, nadnárodní firmy se 

shodují, oproti jiným zemím Evropské unie, je stále finančně dostupnější a kvalita 

zaměstnanců se mnohdy vyrovná. Proto zřizují své zastoupení na našem území, poblíž 

center odkud snadný přístup a doprava.
221

  

Dalším z faktorů je ulehčující administrativní postup díky vstupu České republiky do 

Evropské unie
222

 a samozřejmě přijetí do Schengenského prostoru
223

. Je nadále lákadlem 

pro skupiny učitelů, spisovatelů, umělců, fotografů a intelektuálů, kteří těží z české 

architektury, umění a odlišného inspirujícího zázemí, uměleckého prostředí, umělecké 

scény. Evropští filmoví velikáni se učili na pražských vysokých školách, Emir Kusturica, 

Miloš Forman a mnoho dalších. Pozitivně berou, dle výpovědí při terénním výzkumu, 

originalitu národní identity. Stejně jako další národnosti evropského kontinentu, mají své 

specifické a odlišné rysy, podle těchto jednotných rysů jsou charakterizováni i jedinci 
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uvnitř země. „Podobně jako po roce 1918 a 1945 tedy došlo také po roce 1989 ke zvýšení 

imigrace, neustála s návratovou vlnou, ale proměnila se v trvalý a poměrně stabilní 

migrační proud. Dohnala obrat, kterým prošly západoevropské společnosti o několik 

desetiletí dříve. Přistěhovalectví se stalo novou realitou, která začala být postupně 

reflektována v politické agendě.“
224

 Dostupná jazyková preference, v českém prostředí již 

žije více expatriotů, kteří umí obhospodařovat administrativní práce, poté i česká změna 

v jazykové vybavenosti napomohla k ulehčení práce, kdy se jen při nutnostech užívají 

překladatelé a tlumočníci v daném jazyce. „Praha se znovu řadí mezi metropole 

evropského a světového významu, je přijata jako člen klubu evropských měst.“
225

 

 

 

3. 4 Expatrioti v České republice jako specifická sociální skupina  
 

Expatrioti a jejich specifická skupina obyvatel tvořená v nejrůznějších lokalitách českého 

státu. Pracovat v cizině je v současné době pro západoevropské země čím dal tím více 

standardnější a mnoho z nich tak alespoň jednou za svůj pracovní život koná a pracují v 

zahraničí. Je to tak pracovní výzva, americké a západoevropské kulturní zázemí, potažmo 

také školství a výchova v ni, pracovní svět naprosto rozdílný od toho našeho světa a 

standardů. Jsou tak protikladem si navzájem a osvojují si své zkušenosti, tato výměna je 

kladná pro obě strany, obě strany se učí novým principům národní identity a jazyka. Stále 

jsou evidentní i rozdíly v mentalitě západoevropské versus české. Pro takovouto mentalitu, 

je naprosto důležité stát se členem dění nejen doma, ale prosadit se také v zahraničí. 

Nestačí tak být úspěšný jen na domácím poli, ale potvrdit své schopnosti také v zahraničí 

na stejné, ne-li lepší úrovni. Doplnění citátem, kdy se pravdivě potvrzuje i expatriotský 

životní trend: „I cesta může být cíl.“
226

  

Specifická sociální skupina v České republice se formuje od počátku 90. let 20. 

století. Expatriotské počátky a začátky s pozitivním cestováním mají delšího trvaní, nežli 

počátky expatriotismu u nás. Díky politické situaci a zázemí, které si dokázali vytvořit. 

Počátky dlouhodobých pobytů cizinců u nás můžeme hledat v hojné české historii a 

odlišné kultuře, motivace poznat a třeba i ovlivnit majoritu svým bytím a prací v hostující 

zemi. Díky porevoluční situaci, otevřenosti nejen pro Čechy vycestovat do zahraničí, ale i 
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v opačném směru umožnění pro cizince pobývat na našem území po delší dobu, přimělo 

více pracovníků k delšímu pobytu. V prvních vlnách přicházeli učitelé angličtiny, v 

druhých etapách nově otevřené firmy globálního měřítka. Ti vzdělaní, kteří se dozvídali o 

našem dění pomocí univerzitních přednášek a knih, nejenom že viděli potenciál obchodní, 

ale i pro jejich budoucnost stávající život v něm. Rozhodli se tak pro změnu, začít nový 

život, nebo si vydělat peníze, tam kde viděli dostatečný potenciál. Vstupem České 

republiky do Evropské unie, se stala ještě více oblíbenou destinací pro cizince, kteří měli 

dobré úmysly a touhu pomoci v pozitivním slova smyslu.  

„V Praze na počátku 90. let se podle odhadů pohybovalo 10 – 20 tisíc mladých 

Američanů.“
227

 Někteří zůstali, někteří se po letech znovu vrátili díky zde nabytým 

předešlým zkušenostem. Expatriotem je člověk, který opustí svoji rodnou zemi, aby žil 

někde jinde. Jeho život v cizí zemi není časově omezen, jedná se tak o ekonomický statut, 

žijí mimo jejich teritorium, ale i ti, kteří pobývají na území jiných států. Být expatriotem 

v česku na počátky v porevoluční české republice, cizinci, kteří přijíždějí za prací a 

integrují se do majoritní společnosti, nebo také segregují, podílí se tak na úrovni kulturní a 

společenské ve své míře. Jejich život se nemění a spíše přenášejí své standardy a ukazují 

nám, jak co funguje a jak by mohlo fungovat jinak. Pražská komunita expatriotů je 

nejpočetnější skupinou v České republice. Česko a hlavně Praha má své kouzlo, které je 

lákadlem, stejně tomu bylo i na přelomu 90. let 20. století, kdy střední a východní Evropa 

byla exotickou destinací pro expatrioty, kteří hledali nový život v některých z nich. „Praha 

se stala pro Američany něco jako Paříž v 20. a 30. letech minulého století.“
228

 Dění, které 

se odehrávalo po revoluci a s ní spojené změny samozřejmě pomohlo spoustě cizincům, 

kteří se tu začali zajímat o dění v zemi a zájem o kompletní přesídlení do Čech vstoupal. 

Pojítkem jim byla Praha, kterou viděli třeba v televizi při sledování událostí, výrazné a 

známé české osobnosti, které je během studií ovlivnili a z níž i čerpali nebo jimi byli 

inspirováni, jména jako je např. Miloš Forman, Franz Kafka, Jan Kaplický, Václav Havel, 

Madeleine Albright, Josef Václav Myslbek, Otto Wichterle, Alfons Mucha a mnoho 

dalších
229

.  

Nabytá svoboda a skrytá historie v pražských budovách a uličkách, která dýchala 

nevysvětlitelnou atmosférou. Byli ohromeni, že jsou součástí něčeho tak ohromného, jako 

je přechod k svobodě. Vidění takovýchto prvotin, a jak se s ní vypořádává celý stát a místní 
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lidé, muselo býti z pohledu Američana nebo Němce exotické. Snad je i přitahoval ten fakt, 

že se stali součástí něčeho velkého, co bylo teprve v začátcích. Do Prahy přijížděli lidé z 

celého světa, kteří byli stylem života v domovské zemi otupělí, příznaky jako konzumní 

styl života, sociální sítě, nebo snad jen příliš jednoduchý život. Byla to možnost jak se 

prosadit v jiné zemi a přitom zažít i něco tak neočekávatelného. Dalším lákadlem byl 

možný výdělek a investice byly správně využity. Nově otevřený obchodní prostor a v nově 

zrozeném kapitalistickém světě. I misionáři a květinové děti chtěli býti součástí této změny 

a napomáhat. „V Evropě, kde došlo postupně k přijetí teze, že „dočasná“ ekonomická 

migrace vykazuje zřetelnou tendenci k proměně v trvalé přistěhovalectví. Tento vývoj 

podpořilo i právo EU.“
230

 

 

 

3. 4. 1 Země původu expatriotů  

 

Vymezení imigrantů spadajících do charakteristiky expatriate lze definovat jako ty cizince, 

kteří pobývají na území České republiky, a kteří pocházejí ze zemí kapitalistického světa 

tzv. „prvního světa“ a „vyspělých zemí“.
231

 Nezahrnujeme sem tedy přistěhovalce 

pocházející ze zemí bývalého socialistického bloku tzv. „druhého světa“
232

, „třetího 

světa“
233

 a rozvojové země, tyto pojmy a rozdělení světa byly zařazeny v době studené 

války.
234

 Zaměřuji se tedy především na imigranty pocházející z vyspělých zemí západní 

Evropy a Severní Ameriky, a především pak země se západní kulturou. Takové země jsou, 

země na severní polokouli světa a v Severní Americe
235

, v Evropě
236

, v Asii
237

, Izrael a v 

Oceánii
238

. Jsou to země s vysokým hospodářským potenciálem země, které mají vysoké 

HDP, rozvinutou energetiku, strojírenský a hospodářský průmysl.
239

Blíže specifikace 

expatriotů, pocházející z Evropské unie, podle roku vstupu a přijetí do unie. Země dnešní 

unie jsou i státy jako např. Bulharsko a Rumunsko
240

. Za expatrioty považujeme dle 

                                                 
230

 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát. 2005, s. 10.  
231

 První svět a vyspělé země: vysoké HDP, vysoká zaměstnanost, orientace na vědu a výzkum, hospodářský 

potenciál.   
232

 Druhý svět: označují se tak bývalé komunistické státy východního bloku pod vlivem SSSR, po pádu 

východního bloku vznikl druhý svět.   
233

 Třetí svět: ekonomicky málo rozvinuté země, rozdělení a označení vzniklo za studené války.  
234

 GIDDENS, Anthony. Sociologie (Sociology), 1999. Kapitola Typy společenství, s. 77-78.  
235

 USA a Kanada. 
236

 Státy Evropské unie. 
237

 Japonsko. 
238

 Austrálie a Nový Zéland. 
239

 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Bt, náhled dne: 2. 6. 2012.  
240

 Pátá přístupová vlna rozšiřování v roce 2007.  



59 

 

postupnosti následující státy unie, státy zakládající evropské společenství
241

, první 

přístupové země rozšiřovací vlny evropského společenství
242

, členové druhé přístupové 

vlny
243

, členové třetí přístupové vlny
244

, členové čtvrté přístupové vlny
245

 a členové páté 

přístupové vlny
246

 (poté šestá rozšiřovací vlna v roce 2007, evropské státy Bulharsko a 

Rumunsko). Můžeme tak ještě blíže definovat zemi původu na členy EU, první vlny EU-

15 a vlny EU-28. Lišíme tak expatrioty na ty co za svou zemi původu uvádějí následující a 

jsou plnohodnotnými zaměstnanci, jsou jimi občané EU, EHP a ESVO. Při takovémto 

rozdělení členíme obyvatele evropských států na západní a východní, do kategorie 

západních struktur sem spadají jednotlivé státy a za které považujeme i expatrioty u nás 

(Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Norsko, 

Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká 

Británie), také sem ještě patří malé státní útvary (Andorra, Lichtenštejnsko, Malta, 

Monako, San Marino a Vatikán) a ostatní pocházející z vyspělých států prvních zemí světa. 

Tyto státy a země, jsou volně hojně navštěvovány také českou populací po roce 1989 díky 

svým pestrým přednostem, školství o světových státech. „Proces začlenění přistěhovalců, 

jako jednotlivců či skupin, do hostitelských společností. Cílem politik je zajištění podmínek 

sociální a politické soudržnosti společnosti.“
247

 

„Od roku 2004 není úplná evidence stěhování občanů zemí EU, díky změnám 

v legislativě a v metodice registrace.“
248

 Mezinárodní migrace se nadále zvyšuje, pohyb je 

několika směrný, aniž by byly známy definitivní počty obyvatel příchozích a zůstávajících 

trvale. Napomáhá registr, který slouží pro registraci různých občanů a cizinců v rámci 

cizího státu a tím jsou zahraničí zastupitelé jednotlivých států, neboli Ambasády, 

konzulární pracoviště v daném státě. Tyto informace jsou ale střeženy, a proto je i těžké se 

k takovýmto materiálům dostat, nejsou přístupné veřejnosti. Dokážeme tedy alespoň 

identifikovat zahraniční firmy, které mají své působení v České republice, ale nikdy se 

hmotně nedovíme kolik všech takovýchto pracovníků je na našem území. Ale z dostupných 

zdrojů Českého statistického úřadu (ČSÚ), je doplněn počet odhadovaných expatriotů 

                                                 
241

 ESUO v roce 1952: Belgie, Itálie, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Francie, Nizozemsko, Německo, 

Norsko, Švýcarsko.   
242

 EHS, ESUO, EUROATOM v roce 1973: Irsko, Dánsko, Spojené království.  
243

 V roce 1981: Řecko. 
244

 V roce 1986: Portugalsko, Španělsko. 
245

 V roce 1995: Finsko, Rakousko, Švédsko. 
246

 V roce 2004: Malta, Litva, Lotyšsko, Kypr, Estonsko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Česká 

republika.  
247

 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát. 2005, s. 10-11.  
248

 Populační vývoj ČR. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 74. 



60 

 

v tabulce.
249

 Vytváření definitivních struktur v rámci expatriotismu v Čechách, kdo je 

expatriotem, je velice náročné, kdy svět se stává postupně jednolitým. Dle tohoto 

vytvořeného grafu, lze vypočítat celkový počet expatriotů v závislosti na rok v České 

republice. Celkový počet, dle výše uvedených kritérií pro expatriotismus, je v roce 1996 

celkem 21 494 evidovaných obyvatel.
250

 Toto číslo není nikterak zanedbatelné, expatrioti 

jsou tak velkou početnou sociální skupinou cizinců žijících u nás. Další vývoj dle tohoto 

grafu naznačuje pozitivní vzrůst, početnostně v celku číslo jen stoupá, pro srovnání 

expatrioti v roce 2004 s celkovým počtem 21 726 evidovaných obyvatel a v roce 2010 už 

s celkovým počtem 41 989 evidovaných obyvatel. Dále pak pokud bychom do evidence 

připočítali nově příchozí evropské státy, číslo by bylo vyšší, ale už se nejedná o expatrioty 

v původním znění a rozdělením.  

 Z jednotlivých států, pocházející expatrioti a jedinci z Itálie v roce 1994 s celkovým 

počtem 1 017, jejich počet stoupl na 2 608 v roce 2010. Expatrioti pocházející z Francie 

v roce 1994 s celkovým počtem 760 a v roce 2010 už celkový počet stoupl až na 2 282. 

Expatrioti pocházející z Nizozemska v roce 1994 s počtem 447 a v roce 2010, již 2 446 

osob. Expatrioti pocházející z Německa, velice překvapivě nejdříve silný odsun z Čech 

poté silný návrat a usazení německých podnikatelů, v roce 1994 s celkovým počtem 4 195 

a v roce 2010 už s počtem 13 871 osob. Expatrioti pocházející ze spojeného království, 

v roce 1994 s celkovým počtem 1 365 osob a v roce 2010 už s celkovým počtem 4 356 

osob. Nejsilnější početnostní růst převládá u těch expatriotů pocházejících ze Spojených 

států amerických, kdy v roce 1994 s celkovým počtem 3 490 osob a v roce 2010 s počtem 

6 074 osob, je vidět početnostní vzrůst. Expatrioti pocházející z Japonska, s celkovým 

počtem 171 osob v roce 1994 a v roce 2010 s počtem 1 521 osob, díky nově vybudovaným 

automobilovým fabrikám či závodům zaměřujících se na elektroniku apod.
251

  

 Nesmíme však zapomenout na velice důležitý aspekt a tím je fakt, že mnozí expatrioti 

nejsou zaznamenáni, anebo se o nich neví. Proto je existence oficiálních čísel a druhé jsou 

tzv. „neoficiální“
252

, tyto záznamy by byly mnohem vyšší. Celkový počet expatriotů 

v České republice, expatriotismus nadále bude přetrvávat jakožto dynamický druh migrace, 

zejména u těch kteří jsou vysláni na krátký úkol a jsou v pozici vyššího firemního 

managementu.   
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3. 4. 2 Výskyt expatriotů v České republice  

 

Nejčastější výskyt expatriotů v České republice se blíže spojuje s ekonomickou dispozicí 

jednotlivých českých krajů, místa kde je vysoký počet obyvatel a míra zaměstnanosti je 

pozitivní. Důraz je kladen na regionální rozdělení údajů o cizincích, tyto údaje pochází z 

evidence Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
253

 a vážou se na regionální 

rozdíly. Zajímám se tedy o ty kombinované počty, kterými jsou tzv. „cizinci ze zemí EU“, 

„cizinci z vyspělých států“ a „cizinci ekonomicky aktivní“. Jedná se o tu skupinu, která je 

ekonomicky aktivní, účely pobytu jsou dále specifikované na podnikání na živnostenský 

list, zaměstnání a jiné další ekonomické aktivity. Rezidence této specifické skupiny se tedy 

koncentruje na hlavní město Prahu, potažmo na další větší městská centra
254

. „Mezi 

základní rysy dnešního rozmístění cizinců patří preference městských krajů, jako je Praha, 

Brno, Ostrava.“
255

 Analýza migračního chování uvnitř Prahy, urbanizace etnicity a 

postsocialistické město. Lokace vybrané skupiny cizinců a jejich bydlení, podle mapy je 

zřetelný výskyt cizinců v České republice a jejich regionech.
256

 Tento naznačuje, že 

maximální počet je v Praze s celkovým počtem 148 tisíc obyvatel. Residenční segregace se 

tak rozvíjí na specifické lokality, podle lokální ekonomické situace, tam kde jsou správní 

centra a kde je dopravní dostupnost, letiště. „V rámci vnitřní migrace se zvyšuje podíl 

suburbánního procesu.“
257

 Centra zaměstnanosti, expatrioti referují místa s pracovním 

uplatněním, preferují trvalé usazení.  

„Počty cizinců z vyspělých západních zemí, EU-15 a ze severní Ameriky jsou 

poměrně nízké, za to jejich koncentrace v městských regionech a především Praze je 

nadprůměrná.“
258

 Místa a města, kde se již komunity cizinců nalézají a mohou se tak 

v budoucnosti setkat a seznámit. Těmito epicentry jsou města a jejich blízké okolí: Praha, 

Brno, Ostrava, Mladá Boleslav a Karlovy Vary.
259

 „Cizinci spíše preferují Prahu s okolím 

a krajská města. V roce 2007 ve všech krajích ČR, cílem jsou dlouhodobě velká města a 

jejich zázemí, zejména Praha. Směrovalo sem 30% všech přistěhovalých.“
260

 „Od roku 

1991 se Česko stalo migračně ziskovou zemí, ročně tak přibyde na 10 tisíc cizinců a v roce 
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2007 dosáhla zahraniční migrace zatím nejvyššího obratu od roku 1993.“
261

 A to se 

projevuje na rozmístění a lokaci, je evidentní že při pozitivním růstu počtu cizinců se i 

mezi cizinci vzniká přirozená konkurence a stěhují se podle pracovních příležitostí, jak 

uvnitř Prahy, tak i mezi ostatními městy.  

„V Praze tak např. žilo 61% migrantů z USA, 63% britských, a dokonce 67% 

francouzských migrantů.“
262

 Mezi cizinci oproti majoritě, je stěhování závislé na 

dostupnosti pracovních míst, v případě marginálních migrací. Pokud hovoříme o 

expatriotech, jejich priority jsou odlišné, jsou také mobilní a stěhují se v rámci naší země, 

jen vyhledávají kombinaci všech komodit po celou dobu svého pobytu, jako např. škola 

pro děti, volno časové aktivity, nemocnice, výskyt svých krajanů v dané lokalitě, aby po 

dobu svého pobytu dokázali vstřebat co nejvíce z České historie a českého života. Celkový 

počet v daném kraji k 31. 12. 2010 znázorňuje Graf č. 6 bakalářské práce a také ne méně 

důležitý Graf č. 7 a Města s největším počtem cizinců v jednotlivých k 31. 12. 2010. 

Nesmíme opomenout fakt, že v těchto údajích se jedná o celkové počty cizinci, nikoli 

pouze expatriotů, ale všech cizineckých skupin. Proto právě Karlovy Vary s největším 

počtem cizinců ve východních Čechách, kde převládají Ruské komunity pomíjivě, i zde 

osídlení expatriotů jen není početně, tak vysoké, jak se na první pohled zdá. „Z hlediska 

rozmístění cizinců lze konstatovat, že městské části, v nichž bydlí největší počet cizinců, 

jsou ty, které mají zároveň největší počat obyvatel, např. Praha 4, Praha 10, Praha 5, 

Praha 6 a Praha 8.“
263

 Oblasti s vysokým standardem, jako třeba Nebušice, Troja, Praha 

1, Praha 2, Praha 6, apod., jsou tak pro expatrioty vyhledávaným místem pro bydlení.  

 

 

3. 4. 3 Jazyk a expatrioti  

 

Expatrioty provází lingvistická odlišnost a jejich místo je tak vůči majoritní společnosti 

minoritní. Jazyk jako prostředek komunikace lidstva, který se u expatriotů používá 

nejfrekventovaněji, je obzvláště angličtina. Při komunikaci mezi sebou, tak i s místními 

českými úřady. Majorita používá svého úředního jazyka, kterým je čeština a to ve všech 

oblastech veřejného života. Z výše uvedených charakteristik pro expatrioty, vymezení 

původu země odkud pocházejí, naznačuje i rozdílnost nejen kulturní, ale i jazykovou. 

Jazykově se čeština řadí mezi slovanské jazyky, mezi západoslovanské jazyky – 
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československé jazyky, lužickosrbské jazyky a lechické jazyky. Mezi skupinou expatriotů 

tak nenalézáme kohezi, jelikož jazykově pochází ze skupin, anglofonních, frankofonních, 

germanofonních (rusofonní skupina se neřadí mezi studovanou specifickou skupinu 

expatriotů).
264

 Expatrioti hovoří a píší v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, 

španělštině atd.  

Před příchodem do České republiky, v závislosti na délku pobytu expatriota, se učí 

základům našeho národního jazyka, anebo vyhledávají prostřednictvím sítí relevantní 

pomoc při řešení jednotlivých aspektů, prostřednictvím překladatelů a tlumočníků. Pro 

jednoduchou konverzaci, seznámení se s jazykovými symboly, navštěvují po určitou dobu 

jazykové školy. „Jazyk je centrální hodnotou v kultuře, řadíme ho do oblasti 

etnolingvistiky, ve skutečnosti je jazyk předmětem zájmu více disciplín nejen pro etnologii 

samotnou.“
265

 Nadnárodní, mezinárodní firmy pro své zaměstnance-expatrioty pořádají 

prostřednictvím vyhrazeného času pro školení, jazykové doučování, které jim hradí a 

očekává tak návratnost v rychlosti vyjednávání s českým protějškem. Nebo navštěvují 

kurzy sami, ve svém volném čase pro svoje zdokonalení se. Nebývá tak, ale pravidlem, 

jelikož je známo, že pro cizince je čeština natolik obtížný jazyk, který se žádný 

z expatriotů není schopen naučit a užívat ho jako rodilý mluvčí během jejich krátkodobého 

pobytu.
266

 „Nejdůležitější pro člověka je zachování vlastní identity, pro společnost pak 

zachování kulturní identity, zejména v naší době europeizace a globalizace.“
267

 

České školství nabízelo na školách angličtinu, němčina a ruština. Po revoluci stoupnul 

zájem o angličtinu, nové jiné světové jazyky aktivněji, už není tak pouze pasivním. 

Setkáváme se tak u respondentů s názorem, že: „česká společnost dokáže komunikovat, 

popřípadě využívají překladatelů a tlumočníků při závažnějších řešeních.“
268

 Cizím 

jazykem nemluví plynule a dokonale, pasivita užívání jazyka se stupňuje u starších 

generací. Expatrioti při svém zaměstnání používají právě svého rodilého jazyka, jako 

pozitivní část pro firemní kulturu, důsledky jazykové rozmanitosti jsou protikladem české 

společnosti, spojuje tak i expatriotské skupiny od majority. Při pozorování, informátoři 

sdělili že: „při komunikaci mezi sebou hovoří společným jazykem a řečí sobě blízké, pokud 

tomu tak není, hovoří anglicky“
269

. Kulturní přenos, reflektivita, názory přišly převzatě od 
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expatriotů. Svou specifickou cestou přišlo mnoho nových slov, termínů právě přes učitele 

angličtiny do naší každodennosti, v práci se česká majorita učí novým termínům, idiomům 

apod. Česká majorita se učí jazykům, idiolektům, dialektům a stylům. Dá se z jejich 

společného jazyka determinovat, že je angličtina transkulturní komunikací expatriotů.  

V závislosti na zemi původu, rozdělujeme i jazykovou výbavu expatriotů, níže 

seznam jazyků používaný expatrioty.
270

 Expatrioti pochází z Belgie, Itálie, Lucemburska, 

Francie, Nizozemska, Německa, Irska, Dánska, Spojeného království, Řecka, Portugalska, 

Španělska, Finska, Rakouska, Švédska, Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, USA, 

Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska.
271

 Ve vyspělých státech západní Evropy je 

automatizovaná výuka od základních škol, kde se několik let věnují studiu světových 

jazyků, je všestranná a jsou schopni komunikovat na vysoké úrovni. Aktivní znalost 

světových jazyků tak dovoluje volně komunikovat v pracovním i veřejném životě. 

Asimilace jazyková u expatriotů neprobíhá, neslučují se jazykově. Jak pracovně, tak i při 

svém volném čase převážně využívají svých možností a setkávají se s dalšími expatrioty. 

Segregovaně komunikují v mateřském jazyce, pohybují po celou dobu svého pobytu. S 

bikulturalitou a bilingvismem, s ním se setkávají popřípadě až jejich další descendenti 

vyrůstající mimo domácí půdu. Celosvětové trendy směřují k míšení kultur, bilingvismus je 

považován za obohacující. Jazyk může napomoci při hledání zaměstnání, svým způsobem 

je život veden v zásadách multikulturalismu
272

 a multilingvismu
273

 v širokém expatriotském 

prostředí. Komunita expatriotů se primárně dělí podle svého mateřského jazyka, což 

znamená, že expatrioti původem z Velké Británie se setkávají s jazykově podobnými 

Američany a že expatrioty z Německa se setkávají s expatrioty z Rakouska. „Jazyk je tak 

důležitým symbolem a vlastním udržovaným etnosymbolem. Jazyk je výrazně chápán jako 

kulturní dědictví lidstva.“
274

 Národní identita je u těchto expatriotů původem ze západních 

a vyspělých zemí vysoce prestižní, vitalita dle státní příslušnosti a vitálnost se udržuje i 

během pobytu v zahraničí.  

Nesmíme tedy opomenout lingvistickou stránku, expatrioti pocházející z různých 

koutů Evropy, Ameriky a Asie mají jiné jazykové zázemí. Jejich prvním jazykem
275

 a 

rodilým jazykem je často jazyk, který nepochází ze stejné jazykové rodiny, jako čeština 
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sama. Majorita uznává takové „cizince“
276

, kteří mluví česky. Nemusí to býti 

problematické, pokud hovoří česky. Školy pro cizince a státní jazykové školy, soukromý 

učitelé, udržování a posilování jazyka je dosáhnuto aktivním využíváním a komunikaci ve 

stejném jazykovém prostředí. Martin Howlings podotýká, majorita očekává, že se cizinci 

ze západních zemí měli orientovat, jak kulturně, tak i jazykově, ale na toto expatrioti 

odpovídají, že není zapotřebí k jejich vykonávání své práce odbornosti v jazyce českém.
277

  

 

 

3. 4. 4 Masová média a expatrioti  

 

Masová média k životu expatriota bezesporu patří, stejně jako pro jakéhokoliv cizince 

žijícím v zahraničí. Moderní způsob jak si udržovat kontakty a jak hledat důležité 

informace. Moderní technologie, hlavně širokospektrý internet, nahradil dopisování a 

korespondenci poštou, psaní na papír dnes nahradil počítač. V dnešní podobě k těmto 

moderním prostředkům komunikace zahrnujeme automaticky také nové formy televize, 

novin, rádio, mobilní telefony a jiné. Globalizující se komunikace, kterou expatrioti 

vyžadují pro uchování si styků s domovem v hostující zemi. Umožňuje ze všech koutů 

světa jednoduše komunikovat a být ve stálém spojení. Tak je to i u nás, kdy mnohé 

společnosti se dokonce i přizpůsobují expatriotům samotným, např. internetový portál 

Expats.cz
278

. Je to jeden z hlavních způsobů, jak si zachovat své kulturní tradice. Způsob 

jak nevyjít z domácích trendů, vydělení expatriotů od své vlastní společnosti je podstatně 

zmenšen díky těmto jejich metodám.  

Právě otevřený internetový svět pomáhá expatriotům ještě před odjezdem do dané 

hostující země, řeší tak problémy s hledáním bydlení, práce, doktorů, školy pro své děti 

atd. Rozlišujeme expatrioty na skupiny podle způsobu pobytu v Čechách a podle toho se 

také liší i jejich potřeby pro uzpůsobení vlastního života a internetové portály pomáhají 

expatriotům v mnoha ohledech. Předávání informací je rychlé a mnohdy uzpůsobené 

přesně na tělo expatriota, jelikož předešlí expatrioti žijící v České republice předávají své 

zkušenosti dál přes komunity, zkušenosti s majoritou, institucemi, restauracemi a o místech 

aktivit mimo pracovní dobu. Vedle toho, že kulturní instituce a komunity vlastní své 

papírové verze programů, mají také své vlastní internetové stránky a portály. Tyto 

dostupné a aktuální prameny napomáhají expatriotům pro vyhledávání programů divadel, 
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kin, kulturních zařízení a apod. Je tak pojítkem s místem bydliště, i když nemluví plynule 

česky, komunity píší automaticky anglicky, může stále být kulturně aktivní a setkávat se s 

podobnými expatrioty jako je on či ona.  

Expats.cz internetový portál, online médium, které pomáhá všem, kteří si nevědí rady. 

Sdružuje skupinu, specifickou komunitu expatriotů v Praze v České republice. V roce 2011 

oslavili desetileté výročí působení na českém trhu a rozrostla se i na další větší města u 

nás, jako jsou Brno, Ostrava, Plzeň a další. Poskytují poradenství a služby pro expatrioty a 

jejich rodiny, jedná se o oboustrannou zpětnou vazbu. Komunita je širokospektrá, zajímá 

se hlavně o problematiku spojenou s životem expatriota, má široký rozsah a speciální 

informace všem věkovým skupinám a bez rozdílu země původu expatriota dokáže 

obsáhnout všechny požadavky. Sociální komunita se stará o tu část, kterou před lety 

nedokázaly zodpovědět české instituce, nebo byly nedostatečné pro anglicky hovořící 

společnost. Mají svou kancelář, svůj roční výtisk a aktivity, kde se mohou setkávat i o 

víkendech. Pomáhá podnikajícím osobám, díky funkci a spolupráci s nadnárodními 

firmami. Je zavedená síť pracovních nabídek, které se svou pozicí nejlépe hodí pro 

expatrioty. Sociální médium, ve kterém se pohybuje celá komunita, která se tak výrazně liší 

od všech minorit, skupin, komunit a majoritě samé.  

Zakladatelem a majitelem společnosti je Martin D. Howlings původem Američan, 

který sám přijel do Česka stejným způsobem a sám sebe také považuje za expatriota.
279

  

Expati a jejich život v Čechách, jeho pohledy na dané téma byly zakomponované do práce. 

Rozšířeně se jeho společnost zabývá vítáním a pomoci při prvních měsících pobytu, 

informovaností lokace a zeměpisná specifikace, český dějepis, český kalendář, české 

statistiky, královské cesty. Dále se zabývá českou kulturou, filmem, literaturou, muzikou, 

uměním. Pro místní obyvatele méně navštěvované české folklorní akce, specifickým 

českým humorem, přírodou, životem mimo české město. Oblíbené mezi expatrioty je 

poznávání a cestování, české výlety o víkendu, mezinárodní cestování a užitečná slovíčka, 

přeprava a cesty v Čechách. Co se aktuálně děje a odehrává, klasická muzika, opera, balet, 

tanec, divadlo, filmy, umělecké galerie, živá muzika jako jazz, muzea, performance a jídlo 

a pití. To vše je aktualizované týmem lidí, kteří jsou seznámeni s požadavky, vědí co 

expatrioti vyhledávají během svého pobytu.  

Časopisy a noviny, např. The Prague Post, který vydává své novinové články v 

angličtině o politickém, ekonomickém a kulturním dění u nás. Jedná se o týdeník, který 
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aktuálně informuje o aktuální dění a aktivitách ve městě, ale i v celé České republice. Další 

světoznámé noviny, které nebyly dostupné před rokem 1989, kdy nebyl internet a nebyla 

možnost se dostat k takovému materiálu. Jsou vydávány i v jejich domovské zemi a zemi 

původů, jsou dostupné nejen v papírové verzi, ale samozřejmě dnes i na internetu. The 

Prague Post má svou kolonku Expat servise, specializovaná divize fungující přes dvacet 

let na českém trhu, která se zabývá problematikou papírového a daňového vyřizování a 

podnikatelských záležitostí. Podobně jako u novin, je to i s televizním vysíláním, před 

rokem 1989 skoro nemožné je dnes skutečností. Kabelové televize dokáží expatriotům 

nabídnout své oblíbené televizní kanály a programy. Po této stránce nejsou omezeni, na 

česky dabované zahraniční filmy, v některých evropských zemích je možnost pozorovat 

program v originálním znění, jelikož filmy jsou v produkci pouze otitulkované. V kinech je 

tomu podobně, už jsou filmy dostupné v originálním znění a pouze otitulkované česky, což 

dává možnost expatriotům navštěvovat místní kinosály, pokud je to film s cizí produkce. 

Rádio, BBC další dostupné médium existuje také jeho pražské znění, je neskutečné, jak 

takováto technologie dokáže urychlit a podpořit i ty expatrioty, co žijí samotářským 

způsobem života a vystačí si tak samy.  

 

 

3. 4. 5 Instituce a kulturní centra pro expatrioty  

 

Etnologie a humanitní společenské vědy užívají pojmu sociální instituce, z lat. instituere – 

zřizovati. Instituce jsou taková místa, kde se projevuje sociální interakce, kam se expatrioti 

a cizinci odebírají. Je tak v případě, kdy hledají svojí kulturu či jednoduše radu, pomoc, 

konzultaci. Jsou to taková místa, která mohou býti navštěvována nejen expatrioty 

samotnými, ale i domácí populací pro vzdělávací účely. Je to forma socializace
280

 a z 

pohledu cizinců žádaná v průběhu asimilačních, adaptačních, akulturačních procesů. Je to 

také forma, jak si připomenout svou vlastní kulturu na základě přednášek, vernisáží, 

projekci filmů. Instituce z etnologického pohledu je tak označením akceptovaného, 

realizovaného a tradovaného způsobu sociálního jednání.
281

  

Z výpovědi expatriotů z terénního výzkumu dnes můžeme najít počet institucí pro 

expatrioty žijící v Praze.
282

 Takovými institucemi jsou ambasády, kulturní centra fungující 

při ambasádách, některá jsou ty nejprestižnější a mají věhlas nejen u nás, ale i v dané zemi 
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právě svojí pestrou činností. Ambasády pořádají pravidelné recepce, jako jsou státní svátky 

dané země, oslavy, setkání s krajany žijícími v České republice apod. Je známo, že pokud 

cizinec žije na území dané země déle nežli tři měsíce, nahlásí sebe i rodinné příslušníky na 

ambasádu a tímto způsobem zůstává ve spojení s celkovým děním. Sociální interakce je 

proces, který spočívá v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu, 

jako aktuální kulturní činnost individua či skupiny expatriotů. Setkání s místními i 

zahraničními politiky, ekonomy, profesory a umělci, které sjednocuje společný záměr. 

Předvídání výsledku vychází z předpokladu motivace sociální interakce, zájem o kulturní 

aktivity, kontinuální socializace a sociální interakce, možnost realizace kontaktu účastníků 

sociálního jednání. Probíhá v rámci normativního systémů společenství expatriotů a 

kooperace subjektů. Podle amerického filozofa, sociologa a sociálního psychologa G. H. 

Meada, „Mind, self, and society“ 1934, je právě „kooperace základním impulsem 

kulturních aktivit“. Aktuální potřeby, sledování zájmů a cílů. Instituce a kulturní centra pro 

cizince jsou svojí činností a aktivitou nejproduktivnější v hlavním městě Praze a ve větších 

českých městech. Instituce, které jsou specializované a mají dlouhou tradici ve své 

činnosti, se nacházejí v centru Prahy, nejčastěji se expatrioti o institucích dozvídají 

zprostředkovaně od jiných expatriotů a jsou kulturně navštěvovány nejen expatrioty 

samotnými, ale také širokou veřejností. Britský institut, Goethe institut, Institut Cervantes a 

mnoho dalších. Instituce jsou etablované v Praze, v Brně a v Ostravě se společným cílem a 

jmenovatelem a tím je sjednocovat lidi se stejným záměrem a stejném pozadí.  Při pocitu 

oslabení, což je vrozený prvek chování člověka, instituce vytvářejí rámec pro realizaci 

možných způsobů sociálního jednání
283

, tím expatriotovy aktivity získávají sociální smysl 

až po jejich poměření s příslušnými institucemi. Přetváření kulturního prostředí, zahrnuje 

hledání, testování a řídí se přitom společenskými pravidly. Symboly, které jsou výrazem 

zobecněné sociální zkušenosti, vyjadřují jednotu expatriotů.  

 

 

3. 4. 6 Rodina a rodinné zázemí pro expatrioty  

 

Rodina a rodinné zázemí, jakožto participující členové fenoménu expatriotismu. Nedílnou 

součástí tvoří společně dohromady rodina a její členové fenomén expatriotismu. Do užší 

rodiny zahrnujeme všechny členy rodiny, kteří jsou nejbližší, poté rozšířená rodina, do 

které zahrnujeme vzdálené příbuzné. V případě expatriotismu, hovoříme o užší rodině jako 

nejvíce participujících aktérů při tomto fenoménu. V hostitelské zemi se tak adaptují na 
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místní podmínky života, v případě České republiky hovoříme o malých dílčích částech, na 

které si celá rodina musí zvyknout, pokud chce zůstat a podpořit tak svého vyslaného 

v rodině. Např. Manažer ve fabrice, muž, který je vyslán na pracovní cestu po dobu čtyři 

roky, má manželku, dvě děti do věku deseti let.
284

  

 Přizpůsobení se klimatu a podmínkám, nabídka škol, potencionální práce pro 

partnera, partnerku, volný čas, prostředí kde budou bydlet, místo bydliště, sociální zařízení, 

apod. Symboly v jiné kultuře jsou natolik odlišné, od nadpisů po jednotlivé chutě, či 

jednání individuálních lidí. Rodina se aklimatizuje poměrně rychle, převážně trvá zhruba 

dva měsíce, než si zvyknou na dané místo a než si osvojí nové každodennosti.
285

 Po době 

dvou měsíců zažívá celá rodina zažívat pokroky, mohou si tak pak osvojení základních 

zvyklostí dovolit více cestovat, navštěvovat nová místa a postupně se hlouběji zúčastňovat 

veřejného života. K tomuto jim napomáhají znovu specializované instituce, jak doma, tak 

instituce v hostitelské zemi, také expatrioti žijící déle, kteří předávají své informace nově 

příchozím. Pro slabší povahy, které si nebyly jisti před odjezdem, jestli je to to správné 

rozhodnutí, se obávají i přímo při pobytu v cizině. „Je určitě důležitým aspektem chod 

individuální rodiny, také přizpůsobivost, i pochopení od blízkých.“
286

 V tomto směru 

etnolog může jen pomoci na poli interkulturním, dokáže uchopit problematiku, ale ostatní 

záleží doopravdy a jen pouze na individuálním jednání jedinců.  

 

 

3. 4. 7 Náboženství a cizojazyčná kázání  

 

Nesmíme opomenout z našeho etnologického pohledu ani náboženskou stránku expatriotů, 

která je tak duchovní kulturou. Z etnologického a antropologického pohledu je aspekt, 

který se vyskytuje u všech národů a společenství pouze v odlišné míře. Z historického 

pohledu také společný jev, který je brán i jako úžasná rozmanitost kultur a náboženských 

projevů. Etnologie 19. století se soustředila na rasové rozdílnosti, od 20. století prudká 

změna, kdy si teoretici začali uvědomovat co je všem lidem společné, a že lidé jsou si 

velice podobni. Jedna z etnologických konstant, kdy i Emile Durkheim a jeho pohled na 

náboženství, jakožto svébytnost každého člověka. Expatrioti, respondenti zahrnuti do 

výzkumu, v tomto projektu západoevropští imigranti, američtí imigranti sebou nesou sebou 

také své zažité stereotypy z domova a tedy také i své náboženství. „Náboženství je něco co 
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je všem lidem společné a má na ně každý jedinec své právo.“
287

 Jedná se tak o další formu 

instituce, která také sjednocuje specifickou skupinu expatriotů. V náboženství nejde o 

pouhé poznání, nýbrž o vedení života, o dobré konání. Jako lidský život, je i náboženství 

ze samé podstaty věci vždy nějak společenské. „Společenství zahrnuje nejen ty pravé 

přítomné, nýbrž i ty, kdo žili před námi, smysl biblického zaslíbení a naděje. Představa 

náboženství jako světového názoru či alternativního výkladu světa.“
288

 Vyznání se liší 

podle původu země expatriota, je tak národním náboženstvím a kulturně udržován 

společností i v zahraničí. Sjednocuje se převážně na křesťanské náboženství, které je 

majoritním vyznáním v zemi původu expatriotů. Ústřední kostely, modlitebny a kázaní 

naleznou i u nás v hostitelské zemi. Jak křesťanské, židovské, tak i protestanské a mohou si 

tak udržet nerušeně své přirozené zvyklosti. Pospolitost a náboženské vzdělání na všech 

rovinách, existence obousměrné zpětné vazby. Univerzalizace náboženství, křesťanský 

univerzalismus, kdy prostřednictvím misií fungovali i někteří z řad expatriotů. Jde o 

ojedinělý způsob, jak misionáři cestovali a hlásali svou víru. 

Cizojazyčná kázání
289

 jsou tak i dostupné pro cizince, kteří zde žijí trvale nebo déle. 

Naleznou tak cizojazyčné bohoslužby v pražských, brněnských a ostravských kostelech. 

Artikulované řeči, obřady, rituály, kulturní vzorce a komunikace. Mezi tyto kostely řadíme 

např. kostel Sv. Tomáše v Praze, kostel Panny Marie Vítězné a Sv. Antonína Pad. (Pražské 

Jezulátko), kostel Sv. Cyrila a Metoděje, kde kázání kněze je přednášené v anglickém 

jazyce. Dále v jiných cizích jazycích, francouzské kázání v kostele sv. Josefa v Praze na 

Malé Straně, v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad. Rovněž na Malé Straně. 

V německém jazyce najdeme bohoslužebné kázání v kostele sv. Jana Nepomuckého, Na 

Skalce v Pražském Novém Městě, kde jsou také bohoslužby ve francouzštině a španělštině. 

Všední a sváteční, společné svátky, kalendář a slavení. Kdy lidské společnosti svátečně 

jednají a účastní se těchto obřadů, obřady, společné jídlo a vyprávění mýtů. Převažuje 

křesťanství, městské náboženství a individualizace. Po této stránce, se komunita dostatečně 

setkává s plnou satisfakcí a dá se říci, že po této duchovní stránce nestrádají. Náboženství 

stále spojuje komunity a určitá společenství, nástupem současné globální civilizace, 

náboženství stále přináší společný, veřejný život a jeho přirozený svět.  
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3. 5 Dnešní retrospektivní pohled na expatriotismus  
 

Soudobá situace expatriotismu je taková, že se dá srovnat celkově s celou imigrační situací 

do České republiky. Pokud nadále bude růst zájem migrantů pro příchod, tak tomu bude i 

v situaci migrantské podskupiny expatriotů. Expatriotismus se pohybuje stejně a vyváženě 

na hraně ekonomické, politické a společenské. Součet těchto hodnot, vytváří výsledné 

pozitivní a negativní vlivy migrace. Dnešní retrospektivní pohled na expatriotismus nám 

ukazuje a dokládá z výpovědi respondentů, že obliba České republiky a Prahy
290

 je stále 

výrazná. Individuální pracovníci, odjíždějí pracovat v zájmu firmy, v zájmu instituce, 

v zájmu svém vlastním. Obohatit své zkušenosti i o ty zahraniční zkušenosti. Motivací u 

jednotlivých druhů expatriotů je zkušeností celoživotní. Ne jeden filozof výrazně potrhává 

fakt, že kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Ne jednu zemi navštívíš, tolikrát jsi 

schopným člověkem, v kontextu fenoménu. Problémy, které expatrioty doprovázejí po 

pracovní, legislativní, rodinné sféře jsou překážkami, přes které jsou schopni přejít. Vývoj, 

který je čeká v České republice, nemusí být vývojem progresivním. „Je spíše vývojem 

poznání chodu jiné kultury a jiných zažitých zvyklostí.“
291

 V možnostech a v jiných 

kulturách, fenomén expatriotismu roste na rozdílných úrovních. Celosvětové možnosti 

v globální perspektivě přinášejí každý své pro i proti, měli bychom si tedy vážit, jakožto 

Čeští obyvatelé, investic jejich života pracovního a rodinného do naší země. Sounáležitost, 

pochopení a podporu.  

 Celosvětový fenomén expatriotismu, je založen na ekonomické situace všech státu 

tohoto světa, kdy mnoho firem, fabrik, mezinárodních společností, byli donucení změnit 

své zaměstnanecké politiky. Přestěhování, jako ekonomicky výhodné východisko, pro 

podporu růstu firmy. Nejsou to tedy pouze ty etnologické aspekty. Díky otevřenosti a 

možnému volnému pohybu, je tento trend podporován dál. Na jedné straně lidé, kteří jsou 

připraveni o svoji práci, a na druhé straně lidé na druhém konci světa, kterým bylo 

umožněno pracovat v nově zřízeném pracovním zařízení. V globálním měřítku fenomén 

expatriotismu je mnohem rozsáhlejší, mnohé instituce díky novodobým změnám byli 

donuceni k takovému řešení. V průběhu času se expatriotismus mění, k tomuto by bylo 

zapotřebí hlubší šetření a terénní výzkumy na ekonomické rovině, do kterých se jakožto 

etnolog nemohu přiblížit.  
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3. 5. 1 Retrospektivně o expatriotismu  

 

Retrospektivní pohled na téma fenoménu expatriotismu, v dnešní podobě nadále 

pokračující fenomén a kontinuální podoba. Přináší, jak své klady a tak také své zápora, pro 

majoritní společnost a pro expatrioty samotné. Dnešní vyspělá česká společnost svoje 

vystěhovalce považuje za expatrioty. Každý specialista, který odjede dlouhodobě do 

zahraničí pracovně, je považován tamním myšlením za expatriota. Dnes i český lékař, 

doktor, který odjede, např. do jedné z evropských zemí po dobu šesti měsíců, se považuje 

za expatriota. Proto když i naše společenství v hostující zemi je takto přijato, je důležité 

pro naší českou společnost, aby také tak činila. V mnoha dalších případech, jelikož Česká 

republika je členem Evropské unie a polohou i pozicí se plnohodnotně řadí mezi 

Evropskou velmoc. Proto také označení expatriotismus nám není cizí, nová generace, nové 

možnosti v Evropských státech a i mimo ni. Dokáží tak obohatit svým oborem nejen 

spoluzaměstnavatele, ale i samotnou společnost svou prací v zahraničí.  

 Celosvětové trendy, doprovázené touhou individuálních osobností. Dnešní expatrioti 

jsou, tak připraveni se přizpůsobit v podstatě kdekoliv, dá se říci, že jim toto již v dnešním 

klimatu, nedělá problém. Pouze česká společnost k takovému trendu pomalu směřuje, ještě 

není dostatečně připravena, i když nástupem nové generace se určitě mnoho změní. Nové 

generace by měli býti seznámeni s takovýmito možnostmi. Hrdost na náš národ a zemi je 

patřičně na místě, i když mnozí si dostatečně nevěří. Za vinu dává student politologie 

následující: „Moc bych si přál, aby moji učitelé od základní školy, byli představenci naší 

generace. Prolíná se po tomto směru, výuka od počátku, jakým způsoben učitelé vyučují a 

jaké trendy představují. Není ani tak rozdíl na jaké škole, ale spíše na tom kdo je 

vyučujícím.“
292

  

 

 

3. 5. 2 Dnešní postavení expatriotů v České republice  

 

Soudobé postavení cizinců vůči majoritní společnosti. „Česká veřejnost rozlišuje skupiny 

cizinců, podle jejich stupně asimilovatelnosti a přijatelnosti so sousedství, dále podle jejich 

pozitivního či negativního přínosu. Jádrem přijatelnosti je potencionální plná asimilace do 

Českého prostředí.“
293

 Vývoj, porovnání s expatrioty v jiných zemích nám říkají, že 

expatrioti nezažívají kulturní odlišnost ve velmocích Evropských zemí, ale u nás je tomu 
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jinak. Jedná se o takové země, které se méně liší od země původu expatriota. Specifická 

komunita velikostí a početností v České republice. Komunita se v dnešní podobě pohybuje 

okolo celkem 40 tisíc obyvatel, neoficiální čísla jsou vyšší. Stejně jako je tomu u 

vietnamské komunity v České republice, i expatrioti mají snahu se integrovat, ale přesto 

nemají silnou potřebu, jelikož velikost jejich komunity je sdružuje a dává jim prostor 

udržet si tak své návyky, zvyky a kulturní obyčeje. Jedná se stále o segregaci, vědí, že v 

několika měsících či za pár let se stejně vrátí do své rodné země. Splní svůj úkol, kvůli 

kterému iniciálně přišli. Po dobu svého pobytu silně podporují českou ekonomiku, doplňují 

české poznatky, seznamují českou majoritu s odlišnými přístupy a možnostmi apod. Po 

pracovní stránce jsou expatrioti veřejnými osobnostmi, ve svém soukromém životě jsou 

více separovanou skupinou, společně se svými expatrioti tvoří nedílnou součást, sociální, 

ekonomickou a politickou v České republice.  

 

 

3. 5. 3 Expatrioti u nás v příštích dekádách  

 

Expatrioti u nás a jejich stabilita v příštích dekádách, pohled na jejich budoucnost v České 

majoritní společnosti a v českém společenském klimatu. Téma je neustále aktuální, jelikož 

situace na českém pracovním trhu pro cizince je stále otevřena. Nadále je tak svébytná 

existence nadnárodních organizací a bude pokračováním i nadále ve své činnosti. 

Důležitost pro českou společnost, jako je přinos zajetých norem v zahraničí, nové modely a 

návrhy na zpracování ve speciálních oborech. Přínosem bezesporu budou a jsou, s ohledem 

na pohled majoritní české společnosti. Imigrace z třetích zemí přestavují problém na poli 

pracovním, kdy tito migranti berou nebo dělají danou práci, ale za účelem výdělku a po 

nedlouho reemigrují zpět domů, přináší levnou pracovní sílu. Na druhé straně imigrace z 

vyspělých zemí, expatriotů přestavuje spíše nové pracovní pozice, nové pracovní nabídky a 

uplatnění. Hovoříme tedy o takových imigrantech, kteří přijeli z důvodu otevření si firmy, 

fabriky, továrny nebo ostatních a tím pádem zaměstnávají českou majoritu. Přispívají tak 

svou prací u nás tuzemskou ekonomiku, vytvářejí pracovní místa, stavějí a rekonstruují 

budovy. Jedna dekáda dvě dekády je patřičně dlouhá doba a dostatečně dlouhá doba na to, 

aby se odehrály jakékoliv změny na poli migrace. „Je známe, že nejvíce migrací nadchází 

po jakékoliv válce, je tak těžké predikovat, zdali ekonomická krize je novou formou války, 

anebo přínosem pro tuzemskou ekonomiku?“
294
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 Leo, Nizozemec, 42 let. Viz Příloha č. 1 bakalářské práce, Výzkumný dotazník pro expatrioty. 
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3. 6 Shrnutí fenoménu expatriotů 
 

Fenomén expatriotismu, expatů a jejich života v Čechách, pozadí a nástin fenoménu je 

popsán ve výše uvedených sekcích. Počátky nalezneme u Američanů, v americkém 

expatriotismus v Evropě, tento americký model poukazuje na vývoj expatriotismu od jeho 

počátku. Dá se plnohodnotně konstatovat, že stejně jako americký expatriotismus ve 

Francii, se politickými změnami se takováto vlna expatriotů dokonce začala usídlovat také 

v našich krajinách. Management expatriotů, zaměstnání expatriotů v České republice je 

plně vázáno no soběstačnost expatriotů, proč se expatriotismu v České republice stále daří? 

Jelikož nové firemní základny, vlivem politické a ekonomické vyspělosti vyžadují stále 

nové specialisty pro svoje účely, také poměrně vysoká přitažlivost životního stylu 

v Čechách stále láká. Česká republika se tak stala „novou Francií“
295

 pro cizince, 

dostupnost a rychlá alokace. Expatrioti v České republice jako specifická sociální skupina 

dále projevuje svůj zájem, z celé škály podle země původu expatriotů se všichni dokázali 

přizpůsobit na těch rovinách, které se vyžadují od majority nejvíce. Výskyt expatriotů v 

České republice bude i nadále fenomenálním úkazem, jelikož již etablované instituce a 

kulturní centra pro expatrioty, nabízejí zázemí pro rodinu a také vyhovující rodinné zázemí 

expatriotů. Dnešní retrospektivní pohled na expatriotismus přináší konstatující závěr, že 

dnešní postavení expatriotů u nás v příštích dekádách bude neodmyslitelně patřit k naší 

každodennosti.  
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 Termín, který použil při svém rozhovoru Mikko, Fin, 39 let. Viz Příloha č. 1 bakalářské práce, Výzkumný 

dotazník pro expatrioty. 
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4. Vztah české majoritní společnosti k cizincům po 20 letech demokracie  

 

Vztah majoritní společnosti k cizincům po dvou dekádách zažité demokracie v České 

republice. Percepce a názory české majoritní společnosti je obtížně uchopitelné na 

celkovém vzorku počtu obyvatel, jelikož je nemožné dotazovat celkový počet obyvatel 

České republiky.
296

 Česká společnost se skládá z mnoha sociálních vrstev, ale i přesto byl 

zhotoven výzkum na počtu dostupných českých respondentů, z řad vyšších i nižších vrstev, 

odlišného zaměření, věkového složení apod.
297

 Výzkum byl proveden za účelem zjištění 

rozdílu, zdali Češi obecně mají pozitivní či negativní postoj vůči cizí populaci, naproti 

tomu stojí percepce expatriotů na Českou společnost jako jeho protějšek. Je obecně známé, 

že expatrioti mají z pravidla lepší pracovní pozice, životní podmínky, i když třeba 

neovládají dokonale český jazyk. Jak se k tomuto staví a jak postoje české majority? Jaký 

má postoj česká společnost vůči cizincům a expatriotům?
298

 Se spojením výzkumů 

CVVM
299

, STEM
300

 a vlastního terénního výzkumu
301

 se podařili nalézt společné cíle pro 

celkový většinový názor české populace a populace expatriotů. 

Názory, projevy, které jsou prezentovány skrze české médium o cizincích, jsou 

součástí života českého občana, kdy pomocí televizních programů se ukazuje, jakožto 

metoda pro srozumění majoritní populace. Posouvá tak veřejné mínění na novou hladinu, 

blíže jsou seznámeni s problematikou. Médium a mediální obraz, jako nejrychlejší způsob 

šíření informovanosti pro veřejnost. Česká média se snaží prezentovat aktuální souvislosti 

s vývojem cizinců v českých městech, v lokálním i celospolečenském významu.
302

 

„Cizinci a jejich výskyt v mediálním obraze dokladem širokého prostoupení tohoto 

fenoménu do sociální reality České republiky.“
303

 Dále také stejný autor konstatuje 

důležité. „Český čtenář a český občan, může z masmédií vědět, že imigrace a adaptace 

cizinců jsou nevyhnutelností, a může také poznat, že nad celým fenoménem visí otázka, 

budou i v České republice vznikat nové etnické celky spontánně a budou nové etnické celky 

vnikající migrací jakousi nevyhlášenou autonomií v rámci republiky.“
304
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 Proto je používán respondentní vzorek, vysvětleno viz Etnologický výzkum bakalářské práce.  
297

 Blíže k metodám a zhotovení terénního výzkumu viz Etnologický výzkum bakalářské práce. 
298

 Náhled k vytvořenému dotazníku je obsažen v Přílohách bakalářské práce. Viz Příloha č. 2, výzkumný 

dotazník pro obyvatele České republiky.  
299

 CVVM – Centrum pro výzkum veřejného mínění.   
300

 STEM – Středisko empirických výzkumů.  
301

 Viz Etnologický výzkum bakalářské práce. 
302

 Televizní program Metropolis, např. také program U nás v Evropě.  
303

 BROUČEK, Stanislav. Imigrace, adaptace a majorita. Český pohled na Vietnamce, 2003, s. 273. 
304

 BROUČEK, Stanislav. Imigrace, adaptace a majorita. Český pohled na Vietnamce, 2003, s. 274.  
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4. 1 Pohled obyvatel České republiky na cizince  
 

Česká republika, jakožto hranice dvou světů v historickém kontextu, kde je stále cítit 

vysoká sovětská devastace mentality lidí. „Čím starší, méně edukovaná populace a menší 

město, tím větší odpor u majority k cizincům. Naopak čím mladší, edukovaná a žijící ve 

větším městě, větší chápaní pro soužití s cizinci a mezi nimi v jedné lokalitě.“
305

 

„Xenofobie je v nejobecnější rovině možno chápat jako strach, odpor až nepřátelství vůči 

všemu cizímu, který reprezentuje strach z cizinců.“ 
306

V tomto jeho důsledku starší lidé a 

starší generace mají velké stigma vůči cizincům všeobecně, doprovází je předsudek a 

stereotyp. „Odlišné jsou potom i názory na cizince na venkově a ve větších městech.“ 
307

 

Lokální rozlišnost je odůvodněna s předešlými zkušenostmi s cizinci, výskyt cizinců se liší 

a je různý v různých lokalitách České republiky, rozmístění cizinců do hlavních měst a 

jeho blízkého okolí.
308

  Navazující terénní výzkum byl zhotoven za účelem zjištění názoru 

na situaci pro expatrioty samotné, takže i opačný pohled je pro nás důležitý pro zaručení 

objektivního výsledku. Proto tedy subprojekt terénního výzkumu, který se ptá na otázku, 

„jaké pro vás je soužití s cizinci?“  

Všeobecně, pokud se zeptáme české většiny přímo na expatrioty, neznají přesný 

význam tohoto termínu. Je proto třeba blíže specifikovat o jakou sociální skupinu se jedná 

při dotazování. Proto tedy začínáme s pohledem na názor obecný na cizince, co je k tomuto 

názoru vede a proč? Základní otázka terénního výzkumu je tedy „proč?“ Zamyšlení na 

téma češství, co pod tímto pojmem rozumíme, jak ji vnímá majoritní společnost, setkání a 

zkušenosti, dosud v poslední době, tzv. „open minded“, z anglického složení, do jaké míry 

jsou Češi otevřeni a jsou otevřeně smýšlející vůči minoritám?
309

 Z terénního výzkumu 

vyplívá, že pro imigraci je česká společnost částečně otevřená, kompatibilita mezi 

majoritou a minoritou, kulturně, jazykově a vzdělanostně vybavena. Po právní stránce, 

legislativně cizinci v ČR jsou asimilování, odvádí a jsou zařazeni právně do společnosti. 

Druhou otázkou je sektor soukromý, volný čas a možná i pracovní komunikace mezi 

sebou. Je tomu díky komunistické represi, která zabraňovala jakékoliv komunikaci se 

západní Evropou a vyspělými státy světa, jazykovému vzdělávání, stýkání se s cizinci 

                                                 
305

 Viz Příloha č. 4, odpověď na otázku: Považujete českou společnost za multikulturní? Interview s Doc. RNDr. 

Dušanem Drbohlavem CSc. 
306

 DRBOHLAV. Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? 2010, s. 121. 
307

 Odlišné odpovědi při výzkumu v Praze a v jiných regionálních českých městech, viz Příloha č. 2 bakalářské 

práce, Výzkumný dotazník pro obyvatele České republiky.   
308

 Jak patřičně znázorňuje Graf č. 8 bakalářské práce, Rozmístění cizinců v České republice.  
309

 „Open minded“ – odpověď studenta Martina, věk 23, Praha, viz Příloha č. 2.  
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apod.
310

 Převažující historický trend byl spíše emigrační nežli imigrační, proto tedy 

scházejí dřívější zkušenosti a vývoj, který by ulehčil dnešní vlny a tok cizinců. Velký 

přísun početných cizineckých komunit tak neměl postupný ráz, ale spíše nárazový a to se 

podepsalo také na vnímání majority. S komunistickým obdobím také souvisí nízká znalost 

cizích jazyků českého národa, pokud hovoříme o nové generaci dnešních středoškolských a 

vysokoškolských studentů je tomu již trochu jinak. „Cizinec je brán a chápán jako cizí 

element ve společnosti.“
311

 Tolerance barvy pleti se nemusí tolika řešit v rámci naší země, 

neboť jsou expatrioti ze států, kde je výskyt odlišných etnických skupin minimální. 

Převládají tak barvy pleti stejné, jako Češi sami, a rozpoznají cizince na základě jiných 

faktorů, nerozlišují se významně svou etnickou rozdílností. „S projevy ekonomické 

stagnace či recese stoupají negativní postoje vůči cizincům působícím v zemi.“
312

 

 „Že 60% občanů se domnívá, že cizinci a etnické komunity by se měli co nejvíce 

přizpůsobit našim životním zvyklostem, 30% se domnívá, že cizinci by se měli částečně 

přizpůsobit našim zvyklostem, 5% preferuje umožnit cizincům žít zcela podle svých 

životních zvyklostí.“
313

 U Čechů se neprojevuje xenofobie do té doby, pokud skupiny mají 

vzdělanost a nejsou sociálně problémovou skupinou. Pro českou společnost je stále 

segregace reálnější alternativou, ale i státní politikou. V rámci Evropské unie, může býti 

problémem, pokud nadále česká majorita bude míti nízkou schopnost multikulturního 

pochopení a vnímání.  

 

 

4. 2 Majorita a pohled na expatrioty  
 

Jaký je pohled české společnosti na expatrioty a jaké má majorita osobní zkušenosti?
314

 

„Česká republika byla historicky dlouhodobě vystavena silným cizím mocenským tlakům, 

které předurčovali státnost, názory, politický režim, náboženství, jazyk i národnost. Proto 

se postupně eticky, jazykově a kulturně homogenizovala a česká politika se 

purifikovala.“
315

 Existence expatriotů ve střední Evropě je jednoznačná, od sjednocení 

Evropy a zavedení nových migračních smluv, je tak těžké vytvořit si jednotný názor kolik 

takových osob početně doopravdy je, můžeme tedy pouze odhadovat. Stejně tak odhaduje 
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 Čeští respondenti, většina tedy více nežli polovina měla své osobní zkušenosti s cizinci.  
311

 Odpověď na otázku. Zdeněk, věk 27, Praha, viz Příloha č. 2. 
312

 DRBOHLAV. Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? 2010, s. 122. 
313

 GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace, 1999, s. 22. 
314

 Viz Příloha č. 2 bakalářské práce, Výzkumný dotazník pro obyvatele České republiky, specifické otázky o 

expatriotech.  
315

 GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace, 1999, s. 27.  
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a pouze hádá varovné signály česká majorita. Je tak zřejmé, že v případě neznalosti se 

majoritní společnost bojí.
316

 Je jednoznačné, že expatrioti u nás žijí a v budoucnosti se zde 

budou nadále vyskytovat, tedy do té doby co Česká republika bude mít zahraniční firmy, 

mezinárodní instituce, zahraniční ambasády, atraktivní celospolečenské dění a všestrannou 

otevřenost. „Češi všeobecně očekávají jak ochranu národního zájmu, tak ochranu své 

národní identity.“
317

 Pozornost se věnuje především na sociální vztah, který si majorita 

vytvořila vůči expatriotům. Pohledy a názory jsou podobné, jaké mají obyvatelé k ostatním 

cizincům žijícím u nás. Z badatelského hlediska autentické prameny od respondentů, 

interpretované zde společně s názory dříve publikované ve studijních textech.  

 Expatriotismus je prosperující pro českou veřejnost, českou společnost. Jedná se 

nejen o prosperitu expatriotů, ale navzájem o prosperitu jak českou, tak i země odkud 

expatriot pochází, jelikož se navzájem podporují a doplňují.
318

 „Přínosnou a 

asimilovatelnou skupinu tvoří cizinci z euroatlantického prostoru. Do České republiky 

přinášejí kulturní a ekonomický kapitál a nenesou s sebou problémy. Česká veřejnost je 

považuje za civilizované a hodné respektu. Proto jsou také pozitivně přijímáni, přesto na 

ně platí očekávání, že se co nejvíce přizpůsobí svým životním stylem a jazykem.“ 
319

 V 

České republice již delší dobu nebyla realizována důkladnější sociologická studie 

etnického klimatu, včetně postojů k cizincům. Nelze odhadnout, do jaké míry dnes může 

hrát roli více sociální než kulturní distance vzhledem k tomu, že usídlení západní cizinci 

zpravidla patří k nejlépe placeným a bohatším skupinám obyvatel. Nadále jsou vnímáni 

jako přínos pro českou společnost. Výchozí kulturní determinace naznačuje jejich celkovou 

vyspělost, nejen státu ale i společenskou intelektuální vyspělost, vzdělanost a edukační 

faktor a majoritní strana populace mnohdy nedostatečně vnímá specifika expatriotismu. 

„Společnost má své měřítka nepřijatelnosti, které odpovídají distanci, které jsou vnímány 

jako neslučitelní s českým prostředím a vlastním sousedstvím. Češi nemají problém vůči 

těm sdílet sousedství s cizinci pocházející z blízkého kulturního okruhu, ani s cizinci 

západními, ačkoliv jejich kultury, jazyky či životní styl jsou někdy odlišné. Jsou zdrojem 

nejistoty, opatrnosti až xenofobie.“
320

 Lze jen konstatovat, že expatrioti nejsou takovou 

skupinou, ale majorita si překládá jejich chování, jako nepřizpůsobující se danému 

prostředí, proto zařazuje do stejného rámce, jako všichni ostatní cizinci u nás.  

                                                 
316

 Proto je důležité informovat a vysvětlit proč se tak děje a z jakých důvodů, a že negativní vlivy expatriotské 

migrace je minimální (odporuje českou ekonomiku a další společenské odvětví).  
317

 GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace, 1999, s. 27. 
318

 Navzájem se minorita s majoritou potřebují, jsou na sebe vázání a i dlouhodobě.  
319

 GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace, 1999, s. 23. 
320

 GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace, 1999, s. 22. 
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4. 3 Pohled expatriotů na českou majoritní společnost  
 

Vztah expatriotů na českou společnost , při dotazování respondentů, expatriotů
321

) vyšli 

neméně zajímavé závěry. Jelikož expatrioti mají své vlastní sociální sítě a komunity, 

kamarády, s majoritou se setkávají jen málo, popřípadě v pracovním prostředí na úřadech, 

jinak svůj čas preferují trávit ve společnosti sobě stejným, podobným cizincům, jelikož 

mají mnoho společného a společně tak jednodušeji nalézají východiska pro své 

problematiky. Žitá každodennost je tak segregovaná, většinou se shodují na výroku, že 

z jazykových důvodů, je těžké si najít sociální vazby, a také z důvodu nedostatečné české 

otevřenosti cizím faktorům a jiným způsobem života.
322

 Vztahy s úřady a institucemi jsou 

minimální, jen při počátečním přechodu do České republiky, v případě změn, stěhování 

v rámci ČR, či při hledání nového zaměstnání. Využívají tak prostředníky, jako 

specializované instituce pro expatrioty, preferují profesionalitu a rychlé jednání.
323

 

Dávají tomuto stanovisku přednost, segregovanost vůči majoritě. Dáváme tomuto 

faktoru za dík snad následujícímu. „Česká republika má všeobecně špatné historické 

zkušenosti ze střetů s nacionalismem, česká politika je tak značně opatrná a umírněná pro 

ochranu národního zájmu. Zdrženlivost české politiky, pokud jde o populismus, 

nacionalismu nebo rasismus. Je tak výrazná a dlouhodobá dezorientace, inkompetence a 

pasivita v podpoře integračních, multikulturních strategií vzhledem k integritě, kohezi a 

sociální struktuře.“
324

 Vztahy s úřady a institucemi „Kulturu musejí přistěhovalci přijmout, 

podobně jako musejí přistěhovalci do Evropy přijmout kulturu evropských národů“
325

, a 

tak i jednají, kritizují fungovanost, ale zásadní normy respektují, akceptují a řídí se jimi. 

Pokud s ní nesouhlasí, jsou nuceni si najít jiné pracoviště či jinou zemi pro svou 

svébytnost. Vztahy se zemí původu expatriotů jsou provázané, je častým faktorem, že 

expatrioti navštěvují svou rodnou zemi pravidelně, jelikož není všechno pro ně přesazeno 

do České republiky, např. škola dětí, zdravotní prohlídky, rodinné vazby, bydlení apod. 

Vztahy se zemí původu expatrioti udržují po celou dobu pobytu v České republice, další 

faktor proč nemají nutnost se plnohodnotně asimilovat, integrovat do majority. Expatrioty 

také šokuje následující teze: „Podle anket publikovaných v tisku se pouze každý pátý 

obyvatel souhlasí s tím, aby cizinci měli možnost zde získat zaměstnání.“
326

 Což je 
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 Viz Příloha č. 1 bakalářské práce, Výzkumný dotazník pro expatrioty.  
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 Odpovědi většinové, velice podobné, stejné v reakci na majoritu. Viz Příloha č. 1. 
323

 Odpovědi většinové, velice podobné, stejné v reakci na majoritu. Viz. Příloha č. 1.  
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 GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace, 1999, s. 23. 
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 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát. 2005, s. 36.  
326

 BROUČEK, Stanislav. Imigrace, adaptace a majorita. Český pohled na Vietnamce, 2003, s. 273. 
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nemožné ve vyspělých demokratických státech. Stupeň demokratického státu se projevuje i 

v těchto formách. Stupeň demokracie, který existuje v České republice, je pořád o stupeň 

níže, nežli u vyspělých států.  

 

 

4. 4 Shrnutí soužití cizinců s majoritou 
 

Lze se spoléhat na výše zmíněné teze a terminologie, terénní výzkum potvrzuje hlavní 

odvětví aspektů sociální komunity expatriotů v České republice. Jako komunita také 

funguje a existuje, segregovaně od majority, jelikož jejich negativní zkušenosti jsou 

s částečnou diskriminací majority. „Jak společnost, tak přistěhovalci mají svá legitimní 

očekávání. Uzavírají spolu smlouvu, která se opírá o tři pilíře: dobrovolnost na imigraci 

není nárok a Češství nelze vynutit, vzájemnost přistěhovalec přijme všechny povinnosti 

stanovené zákony a výměnou za to se může stát plnoprávným členem společnosti; 

individuálnost přistěhovalec je přijat jako jednotlivec, nikoli jako člen nějaké skupiny, čímž 

je zajištěno, aby přistěhovalectví nevedlo k etnickému rozdělení společnosti“
327

  

Sledování charakteristiky začleňování do ČR integrace, která je částečná a neúplná. 

Vyrovnání se daným faktům vyžaduje kontrolu psychosociálního aspektu, jelikož fenomén 

expatriotismu a expatriotismus není vhodný pro všechny osoby, dá se říci, že někdy i 

rodinní příslušníci expatriota vyslaného do ciziny nenásledují a žijí v rodné zemi, jelikož se 

nedokáží vypořádat s takovýmto stigmatem.
328

 Domestikace do majoritní společnosti jen 

částečná. Situace, motivace a zkušenosti naznačují atraktivitu, ale postrádá se některých 

faktorů, ale s tím musí býti expatrioti seznámeni před výjezdem do hostující země. Srážka 

kultur, česká kultura versus euroamerická vyspělá kultura, nám ukazuje, jak se obě strany 

vypořádávají s danou situací. Percepce případů i faktografická stránka nám předurčuje 

mechanismus mezi kulturami. Segregace, zůstane mezi svými etnicky blízkými, nemusí 

oslovit prostředí, Britové, Američané, nemají potřebu se začlenit, nemusí se učit česky, 

motiv chybí. „Zatímco přistěhovalectví a osadnictví patří k identitě národů Nového světa, 

národy Starého světa mají sklon představovat se jako skupiny, které obývají dané území od 

nepaměti či přinejmenším po dlouhá staletí, a pro něž jsou tedy procesy migrace něčím 

vnějším a nahodilým. Přistěhovalectví, jež bylo Kanaďany, Američany či Australany 

považováno za zakládající moment jejich národního bytí, bylo v běžném vědomí Evropanů 
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 BARŠA, Pavel. BARŠOVÁ, Andrea. Přistěhovalectví a liberální stát. 2005, s. 80.  
328

 Odpověď třinácti expatriotů, Viz Příloha č. 1 bakalářské práce, Výzkumný dotazník pro expatrioty. Že rodinný 

příslušníci zůstávají v rodné zemi z osobních důvodů.  
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20. století považováno za okrajovou záležitost, nenáležející k podstatě jejich společností. 

Toto běžné vědomí je součástí politických kultur evropských národních států tak, jak se 

vytvořily v průběhu 19. Století.“
329

 A zde snad vidíme také největší konflikt mezi oběma 

stranami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
329
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5. Závěr  

 

Od počátku 90. let 20. století počet cizinců v České republice neustále roste, setkáváme se 

tak s pozitivní imigrací s celkovým počtem přes 426 tisíc obyvatel
330

 příslušníků jiného, 

nežli českého národa. Z toho lze definovat, na základě výše uvedených kapitol, že 

expatriotismus v České republice je výrazný. Česká republika se tak stala plnohodnotným 

imigračním státem, není již pouze tranzitním státem, nebo dlouhodobě turistickým místem 

pro vášnivé expatrioty, stala se plnohodnotně státem cílovým pro mnohé pracující a 

vzdělané cizince. Pokud srovnáváme celkové počty cizinců s ostatními světovými státy a 

státy Evropské Unie, je vidět, že v České republice ještě nežije tolik cizinců v poměru s 

celkovým počtem obyvatel
331

, jako např. Německo, Nizozemsko či Francie. Migrace do 

České republiky, jakožto všeobecný důsledek globalizace a urbanizace světa, 

expatriotismus jako jeho nedílnou součástí a patřičný jev. Fenomén se začal z těchto 

důsledků objevovat také i u nás v naší společnosti, hlavně po pádu železné opony. Změna 

trendu, změna politické situace a spojené společenské potřeby obyvatel, Česká republika se 

tak stala v mnoha smyslech atraktivní, dostupnou zemí, finančně i kulturně.  

Celková ekonomická integrace České republiky do západních struktur, jako tomu bylo 

dříve v zemích jižní Evropy, např. Řecko, Portugalsko a Itálie, dnes se k takovýmto zemím 

řadí také Maďarsko a Polsko. Jsou tak důležitým místem pro mezinárodní migranty a patří 

do stejné skupiny potencionálním imigrantských zemí. Nastolení politické stability, 

ekonomické integrace s ostatní Evropou, se tak Česká republika stala migračně výrazně 

ziskovou zemí. Proces státní modernizace, institucionalismu, napomohl k saldovému růstu 

počtu cizinců, stává se postupně plnohodnotnou imigrační zemí v závislosti na geografické 

poloze. Z tohoto pohledu se dá také predikovat imigrace do České republiky 

s dlouhodobou tradicí a návazností. Menšiny budou doposud mít podobný charakter, jako 

tomu je dnes s lehkým celkovým poklesem v národnostních počtech v důsledku celkové 

úplné asimilace do majoritní společnosti. Českou republiku nelze považovat za zemi s 

dlouhodobou imigrační zkušeností, nevlastní svou dlouhodobou integrační politiku, ale 

přesto dokázala svou legislativou zamezit či uchopit migrantské skupiny obstojně v rámci 

Evropských standardů. Z historického pohledu má zkušenosti s multikulturním prostorem, 

jednáním jen málo, stále hledá odpověď na otázky migrace a jak s cizinci sounáležit a 

budovat společné soužití jinakosti.  
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 Zdroj: Český statistický úřad, ČSÚ k 1. 1. 2010.  
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 Viz Graf č. 1 v bakalářské práci, Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech. 
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Společnost, skupina, komunita expatriotů u nás nemá dlouhé tradice, nemá dlouhé 

praktické zkušenosti, ale přesto zde existuje. Pro mnohé z expatriotů to není první pracovní 

výjezd, tak si osvojují své zkušenosti, které aplikují i dále v jiné nové zemi a tou je Česká 

republika. Budoucnost expatriotismu v našich zemích, poptávka po expatriotech, 

specialistech ve svém oboru tu stále ještě je a existuje mnoho otevřených pracovních pozic 

v zahraničních institucích a firmách. Pracovní pozice jsou natolik specifické, že danou 

práci dokáže obsáhnout jen malá skupina lidí a těmi jsou právě expatrioti. Specialisti 

tohoto typu se i těžce vyhledávají, a proto jsou tak vysoce ceněni a také finančně 

ohodnocováni. Dá se předpokládat, že tento společenskovědní jev, bude i nadále 

pokračovat ve své unikátní formě a podstatě
332

. Pracovní pozice, které jsou otevřené, již 

nezahrnují jen primárně učitelské pozice, pozice vládních poradců, díky otevřené 

ekonomice zde nalezneme mnoho mezinárodních firem, nadnárodních firem, které právě 

vyhledávají specializované expatrioty a dokáží si je zařadit mezi svou řadu zaměstnanců. 

Stejně tak, jako to uvádějí mnozí američtí vědci, je třeba si z jinakosti brát to pozitivum, 

naučit se využívat mnoho etnické společnosti ve svůj prospěch. Pozitivní úkaz, který se 

potvrdil, že díky expatriotům se česká společnost naučila jiným cizím jazykům na odlišné 

úrovni, dokáží díky nim pochopit ostatní kultury, zvyky a obyčeje, dokáží se orientovat a 

následně studovat v zahraničí a přivážet zpět nabité poznatky v zahraničí. Díky takovýmto 

expatriotům, se česká společnost dokázala rychleji prosadit na úrovni evropských států, 

dohonit tak několikaletou trhlinu a navázat na aktuální celospolečenská témata.  

Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989, nebo také 

jejich integrace do majoritní společnosti. Interkulturní kompetence hovoří o základním 

předpokladu spravedlivé společnosti jako o přístupu pro všechny. A tak by se mělo nahlížet 

i na fenomén tohoto rázu, aktivní účast občanů i přistěhovalců na veřejném i osobním 

životě, změna k otevřenosti a inkluzivní organizaci
333

. „Poskytovatelé veřejných a 

soukromých služeb nesou odpovědnost za snižování a odstraňování všech překážek 

přístupu, jimž mohou některé skupiny čelit. Přistěhovalci jsou pouze jednou ze skupin, 

které často narážejí na překážky z důvodů jazykových nebo kulturních rozdílů. Jejich 

aktivní účast ve společnosti proto závisí na společné snaze zabývat se těmito překážkami a 

postupně je odstraňovat“.
334

 Problematika migrace se hluboko váže také na ekonomickou 

situaci v daném čase a prostoru, proto pohyb člověka je proměnný i v závislosti na 

ekonomiku daného státu. Naskýtá se nám snad jen závěrečná otázka, dopad ekonomické 
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 Poptávka po expatriotech nebude výrazně klesat ani stoupat, nadále zůstává vyvážena.  
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 Následné evropské a celosvětové spolupráci v globálním světě.  
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 Příručka o integraci. Pro tvůrce politik a odborníky z praxe, 2005, s. 37.  
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krize na migraci a expatriotismu v příštích letech.
335

 Na tomto místě bych ráda podotkla, že 

nebylo možné pojmout dané téma celistvě. Jakkoliv jsou zmiňována významná témata, ale 

stejně jako každé celospolečenské téma je třeba se dále věnovat a prohlubovat získané 

poznatky.  

Expatriotismus se etabloval, byl založen a nadále se bude vyskytovat v naší 

společnosti.
336

 Potvrzuje tak nastíněné hypotézy o jeho existenci či nikoli, předpoklad i 

domněnka jsou pozitivní. Záleží už jen na státu, institucích, správě a nás samotných jak si 

dokážeme z tohoto fenoménu vzít jen to nejlepší. I přes jejich zatím nejasnou existenci, 

není imigrantská skupina, která by výrazně překážela majoritě, ba naopak přináší pro naši 

společnost mnoho pozitivního. Navržená teorie i vlastní myšlenka poznamenává, že malý 

zájem není na místě. Potvrzení hypotézy v budoucím pokračování a jeho nové využití pro 

majoritní společnost, aby si dokázala vzít pozitivní poznatky čerpané z jejich sounáležitosti 

a návaznosti pro budoucí generace. Cílem práce bylo nastínit a také definovat poznané 

aspekty moderní mezinárodní migrace s akcentem na expatriotismus. Lze tak konstatovat 

na základě výše uvedených hypotéz, že doopravdy všechny prameny dokládají jen jejich 

existenci na našem území. Jakožto nová forma a způsob života. Z pohledu etnologa, 

antropologa, se tak stává formou života fenomén a model i pro českou společnost 

samotnou
337

. Management, zaměstnávání expatriotů jako specifické chápaní.  
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Konference, semináře a přednášky  
 

Konference: O budoucnosti pracovní migrace v ČR. - 20. března 2012. Cílem konference 

bylo informovat o aktuální situaci a vývoji v problematice zaměstnávání zahraničních 

pracovníků v ČR a zemích Evropské Unie. Organizované společností Charita ČR. 

Ballingův sál/ Národní technická knihovna v Praze 6, Technická 6. Program: Migrační 

politika ČR z regionální perspektivy, Marek Čaněk. Vysoce kvalifikovaní pracovníci ze 

zahraničí, Soňa Schovánková. Důležitost zaměstnání v osobních příbězích migrantů, Věra 

Roubalová Kostlánová. Pracovní migrace a její ekonomické dopady.  

 

Seminář: Co dlužíme cizincům? – 20. února 2012. Pražská škola alternativ, Galerie Divus, 

Bubenská 1, Praha 7. Program: Od 90. Let postupně narůstá počet migrantů, kteří žijí v 

České republice. Přístup státu k cizincům se však vyznačuje represivní politikou, která 

zaměstnavatelům otevírá široký prostor pro diskriminaci a porušování základních lidských 

práv. Žije česká společnost na úkor migrantů? Jsou zde porušovány mezinárodní závazky, 

ke kterým se Česká republika zavázala? Jaký dopad má migrační politika na rodinu 

cizinců, možnost vychovávat děti, na partnerské vztahy, na jejich zdraví? Kudy vede cesta 

integrace? Jaké existují alternativy vůči represivní politice? Hovořili: Petra Ezzeddine 

(FHS UK), Pavel Čižinský (Multikulturní centrum Praha) a Hana Víznerová (socioložka).  

 

Seminář: Migrační politika EU, nebezpečí či příležitost? – 8. února 2012. Konaná v Praze 

v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Program: Zastoupení Evropské komise a 

informační kancelář Evropského parlamentu v České republice a Institut pro Evropskou 

politiku uspořádali seminář pro veřejnost. Hovořili: Pavla Novotná, Ministerstvo vnitra 

ČR. Lucie Trlifajová, Multikulturní centrum Praha.  

 

Konference (mezinárodní): Význam pozice menšinových etnických skupin v interkulturním 

prostředí – stereotypy, předsudky, konflikty. – 9. a 10. února 2012. Konaná v Praze v 

budově Fakulty humanitních studií, FHS UK Praha, U Kříže 8, Praha 5, Jinonice. Program: 

Interkulturalismus, potencionální nástupce multikulturalismu? Funkční, nefunkční nástroje 

a způsoby interkulturní komunikace. Interakce v sociálním prostoru jedinec vs. skupina, 

skupina vs. většina. Etnokulturní jinakost v každodenním kontaktu. Efektivita adaptivních 

strategií v majoritním prostředí, asimilace, integrace, segregace. Etnické konflikty, 

identifikace příčin v každodenním kontaktu.  
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Konference (mezinárodní): Perspektivy migrace a rozvoje. – 15. Prosince 2011. Konaná v 

Anglo-Americké Univerzitě v Praze, Lázeňská 4, Praha 1. Glossary on Migration – první 

výkladový slovník migrační terminologie v českém jazyce. Program: Česká migrační 

zkušenost, z pohledu migrantů v České republice, budování unikátní zkušenosti. Migrace 

jako komplementární strategie pro rozvoj, jak migrace přispívá a jaké má pozitivní impakt. 

Hovořili: Lucie Sládková, Jan Schroth (IOM Prague).  

 

Seminář: Pro cizince a migranty v Praze a blízkém okolí, kteří hledají práci. – 25. října 

2011. Konaná: v budově YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1. Sdružení pro integraci a migraci. 

Program: Tématem je legislativa spojená se získáním nebo udržením pracovního povolení, 

pracovně právní vztahy, zákoník práce, informace k rozjezdu podnikání.  

 

Konference: The Economization of Life and Social Inequalities. – 2. září 2011. Konaná: v 

Telči, Česká republika. Organizované: Katedra Antropologie, FHS UK Praha. Program: 

Ekonomizace, sociální vztahy a aspekty života zahrnující rodinu, zdraví, volný čas, osobní 

život z různých pohledů, studie migrace, náboženství, pohlaví. Transformace práce, 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, emocionální, domestikovaní, kreativní pracovníci. Peníze a 

peníze, různé významy a použití peněz. Morální ekonomie a alternativní proměnné. 

Transformace zázemí a použití legislativy, individuální tíha, morální chovaní. Použití čísel 

a statistik ve veřejné správě, výzkumy veřejného mínění, míra kriminality. Kredit a váha 

lidských životů.  

 

Seminář: Migrace a (I)migranti v Česku. – 26. května 2011. Konané: v Českém centru, 

Rytířská 31, Praha 1. Organizované: Multikulturním centru Praha. Program: Debata a křest 

publikace výzkumného centra Geomigrace při Katedře sociální geografie a regionálního 

rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Komplexní pohled na 

migrační a integrační realitu Česka představil Dušan Drbohlav a další členové centra 

prostřednictvím několika tematických okruhů: dopad globální ekonomické krize na 

migrační situaci Česka, souvislost migračních parametrů s makroekonomickými 

charakteristikami, migrační a integrační politika, postoje majority vůči cizincům, postavení 

migrantů v českém sociálním systému, prostorové rozmístění cizinců uvnitř Prahy či 

komparativní srovnání českých migračních trendů s realitou v Polsku a Maďarsku.  
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Konference: Státní politika a integrace migrantů do společnosti. – 4. května 2011. Konané: 

v pražském Goethe-Institutu. Organizované: Britským Institutem a Multikulturním 

centrem Praha. Program: Mezinárodní konference, diskuze a workshopy nabídli pohled na 

českou migrační a integrační politiku a její srovnání v evropském kontextu. Bylo pořádané 

v rámci projektů MIPEX a FLEXI-IN-SECURITY. Hovořili: Pavel Čižinský, Thomas 

Huddleston, Jakob Hurrle, Claudia Walther, Dušan Drbohlav, Soňa Schovánková, Magda 

Faltová, Miluše Hutyrová, Selma Murič Dizdarevič, Dagmar Sieglová, Nigel Bellingham, 

Tereza Engelová.  

 

Veřejná debata: Jaké cesty vedou do Česka? Debata o vývoji politiky a praxe. – 31. března 

2011. Konané: v Informačním centru OSN v Praze, Nám. Kinských 6, Praha 5.  

 

Seminář: Ethnicity online, Migrants, Expats, International students and Minorities on the 

web. – 17. Ledna 2011. Konané: v Brně. Program: Migrants, Expats, International Students 

and Minorities in Czech Republic and Brno, related ICT projects and local, regional, 

national and European level, national diagnosis. Hovořili: Miloš Šifalda, Ondřej Daniel, 

Pavel Beránek, Tereza Blahoutová, Viktoria Bodnárová, Daniel Calenda, Andrew Colby, 

Jeremy Drucker, Fabiano Golgo a ostatní.  
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Přílohy  
 

Etnologický výzkum  

 

Etnologický výzkum specifické imigrační skupiny expatriotů, shrnutí a kompletace příloh 

bakalářské práce spojené jak s expatrioty, tak s českou majoritní společností. Zahrnuje 

komentáře k Terénnímu výzkumu, Výsledky výzkumu a Shrnutí výzkumu.  

 

Terénní výzkum: 

 

Z pohledu etnologické disciplíny je zásadní pro ověření si názorů a postojů v daném čase a 

prostoru terénním výzkumem, kvalitativní a kvantitativní výzkum. Je těžištěm pro 

zpracování výsledné bakalářské práce, jedná se o výzkum expatriotů v kulturním a 

společenském kontextu na našem území. Jelikož je studentská práce napsaná v období po 

roce 2000 a hlubší zájem o téma začal v roce 2007
338

, respondenti se zpětně vracejí ke 

svým postojům, názorům a prožitým událostem. Kvalitativní výzkum veden za podpory 

vědeckých otázek pro respondenty pocházejících z různých zemí, profesí několika odvětví, 

a odlišných věkových kategorií. Kvantitativně opodstatněn širokým počtem respondentů, 

celkový počet zpracovaných odpovědí od expatriotů činil 216
339

 a počet zpracovaných 

odpovědí od české majority činil celkem 153
340

 . Hledání odpovědí na otázku proč se tak 

děje, proč do České republiky přicházejí a jaké to má důsledky na jejich sociální život?  

Předmětem výzkumu jsou expatrioti, proto také větší respondentní skupina, ti kteří 

převážně přicházejí do České republiky a bydlí zde dlouhodobě
341

. Respondenti jsou i tací 

co už nadále v Čechách nežijí, mají tak schopnost ještě více reflektovat situaci zvenčí
342

. 

Dalším kritériem byl věk, tzv. „ekonomicky aktivní“, ve věku 18 – 64 let ženy a muži, s 

místem bydliště v hlavním městě v Praze, zaměřením na západoevropské imigranty a 

z dalších ostatních vyspělých států. Cílem je co nejvýrazněji obsáhnout a vyhodnotit 

postoje a názory na situaci pro imigranty v dané lokalitě. Pro odkrytí fenoménu je použita 

dokumentace a vstupní informační báze, kritické zhodnocení literatury a pramenů
343

.  

 

                                                 
338

 Počátek studia Etnologie na FF UK Praha. 
339

 Viz Příloha č. 1 bakalářské práce Výzkumný dotazník pro expatrioty.  
340

 Viz Příloha č. 2 bakalářské práce Výzkumný dotazník pro obyvatele České republiky.  
341

 Minimálně jeden rok, anebo žili po tuto minimální dobu v minulosti v ČR.  
342

 Tito byli dotazování elektronickou poštou, e-mailem. 
343

 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost, příručka pro uživatele. 2007. 



100 

 

Cíle byly jasně specifikované, pro zodpovězení mé hypotézy je důležité rozklíčovat 

odpovědi na otázku „proč?“. Otázkou napořád zůstává proč se tak děje, ve správné 

terminologii tzv. „push“ a „pull“ faktory? Proč expatrioti vykračují tímto směrem? Co je k 

tomu vede a jaké mají své cíle v rámci migrace do ciziny do budoucna? Našli 

v expatriotismu svůj smysl života? Součástí se stává vliv kulturního vnímání v prostoru a 

čase. Koncipované otázky, s ohledem na odlišující se pozadí korespondentů. Výzkumná 

empirická část se zaměřuje, jak na expatrioty samotné, tak i na českou společnost jakožto 

objektivní protiklad.  

Jelikož objektem výzkumu jsou cizinci, kteří často nehovoří česky, znalost Češtiny 

není na tak vysoké úrovni, aby s nimi mohl být veden výzkumný rozhovor. Byla proto 

zvolena Angličtina, z důvodu uchycení správných a diskrétních informací, který je 

jednodušší v rodném jazyce. Tento výzkumný dotazník je ve své prvotině v Angličtině, a 

do Češtiny přeložen pro účely reprezentace. Důvody pramení v jazyce, po lingvistické 

stránce expatrioti
344

 pomocí češtiny komunikovat obecně nechtějí, i když jsou schopni 

sdělit základní potřeby, stále to nestačí
345

. Pro kvalitní výpověď respondentů, a také snahu 

přiblížit se expatriotům co nejvíce, nedokáží vyjádřit své myšlenky důsledně v českém 

jazyce a jsou třeba někdy nesprávně pochopeni. Představená práce může býti přínosem pro 

etnologickou disciplínu z pohledu studia moderních trendů migrací, z pohledu globalizující 

se České republiky a jejich měst. Moderní evropské migrace a jejich proměnné faktory.
346

 

Proto doufám, že se nadále bude nejen zkoumat a bádat hlouběji. Skupina, kterou studuji, 

není ani okrajová, ani problematická, jen je prozatím málo diskutovanou skupinou a 

majoritní společnost je tak málo informovaná o jejich působení.  

Přínosem pro výzkum byla otevřenost obou skupin, vlastní mentalita pomohla k 

dostupnosti a odpovědím na přímé otázky. Znalost nejfrekventovanějšího komunikačního 

jazyka angličtiny bylo přínosné pro výzkum, z předešlého studia na mezinárodní střední 

škole, kde hlavním studijním jazykem byla angličtina
347

. To se pozitivně projevilo při 

rozhovorech se skupinou expatriotů. Přínosem pro studium i následné překládání odborné 

literatury. Expatrioti a expatriotismus je jev, který se vyskytuje u městské urbánní 

společnosti, tzv. „suburbanizace městských prostor“ a většinu svého pracovního času i 

volného času tráví život v městských oblastech. Zkoumané jsou změny jak identity u lidí, 

tak i jejich projevy asimilace či segregace v rámci české společnosti.  

                                                 
344

 Potažmo také i ostatní cizinci.  
345

 Pokud nemluví dokonale v českém jazyce, ubírá jim to na osobní hodnotě, což je negativní pro výzkum.  
346

 Jedná se na tolik nové téma v českém majoritním povědomí většiny obyvatel.  
347

 Mezinárodní škola, Cambridge, A-level ze čtyř předmětů.  
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Snaha byla z výzkumného hlediska trávit mezi expatrioty co nejvíce času, po 

pracovní stránce během studií Etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

jsem měla tu možnost pracovat na místech, kde byl výskyt expatriotů vysoký
348

. Pracovala 

jsem během studií od prvního ročníku na poloviční úvazek, kde byl možný každodenní 

kontakt. Jedná se tedy o zúčastněné pozorování, o uchopení empirických pohledů. Jedná se 

o výzkum ve vlastní zemi, zkoumání komunity, pochází z každodenní interakce a z 

interview s osobnostmi v oboru. Výzkum je tak nejen pasivním, ale i aktivním terénním 

pozorováním.
349

 

Pochopení, citlivost problematiky, částečná práce na terénním výzkumu byla příprava 

na respondenty, která urychlila některé fáze komunikace. Jistá predikce, jaká bude reakce 

na dotazy a správné uchopení názoru. Pro expatriota, který se vyrovnává s kulturním 

šokem, jež se dennodenně musí vypořádávat s odloučeností od vlastního kulturního 

systému a jazykových významů. Respondenti vždy přistupovali pozitivně, s respektem a 

ochotou. Časové vymezení výzkumu je koncipované s ohledem na volný čas 

dotazovaných, nejde vždy o průzkum vedený v jednom časovém rozmezí. V jednotlivých 

případech dodatečně zdokonalování dotazníku a otázek při rozhovoru, proto se některé 

otázky mění s ohledem na osobnosti, s kterými je rozhovor veden. Hlavní pilotáž 

dotazníku je pevná, jen se lehce mění s ohledem na dotazované osobnosti. Získaný kvalitní 

hodnotový celek, proto čas jim věnovaný je důležitý pro jádro a pochopení i z druhé strany. 

Po technické stránce je dotazník veden podobně, formou osobního rozhovoru, telefonátem 

a psanou formou e-mailem. Podařilo se tedy, jak původní pozorování, tak i formální popis 

skupiny expatriotů.  

Prostorové určení výzkumu je bráno s ohledem na problematiku, jelikož nejčastější 

výskyt expatriotů je v hlavním městě Praze, kde můžeme pozorovat nejen komunity, ale 

také proměnné faktory. V hlavním městě se setkáváme s nejčastějšími formami 

expatriotismu, proto i zde je veden výzkum. Pro lokalizaci výskytu zahrnuji i jiná velká 

města, kterými jsou Brno, Ostrava, Plzeň z důvodu objektivního zahrnutí těchto skupin do 

výzkumu, protože i v těchto lokalitách se vyskytují a jsou součástí sociálního a pracovního 

dění. Použité metody a procedury výzkumu jsou takové, které jsou dostupné pro studenta 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Volba tématu se odvíjela od dostupnosti 

materiálů, fenomén expatriotismu se vyskytuje prakticky ve všech koutech světa. 

Dostupnost k takovému druhu materiálu by byla podstatně náročnější, pro uchopení 

                                                 
348

 Více jak polovina spolupracovníků většina byli cizinci pocházející z vyspělých zemí. 
349

 MURPHY, Robert F. Základy obecné antropologie, kapitola Terénní výzkum, s. 213-222.   
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celosvětového expatriotského fenoménu je zapotřebí mnohem většího časového rozmezí, 

případného pobytu v každé z těchto zemí. Je jak finančně, tak i Časově náročný a 

ponechala bych toto uchopení problematiky na další práce a projekty spojené s mým 

studiem etnologie na FF UK v Praze. Charakteristické jevy jsou pro expatrioty v zásadě 

skoro stejné a neměnné, proměnnou se stává jen odlišná lokalita, anebo součet podobných 

vyslání. Vedeny byly i neformální tematické otázky a podařilo se, že z dotazovaného 

informátora se stal spoluautor výsledného projektu. Vztah s korespondenty, respondenty, 

expatrioty, majoritou byl ve finále spontánní a i více obohacující pro práci.  

Užité techniky výzkumu jsou obojí, jak moderní, tak i dostačující starší metody. 

Hlavní je osobní setkání s většinou s respondentů, poté i ta skupina dotazována za podpory 

internetu a komunikace s respondenty výměnou prostřednictvím elektronické pošty. 

Charakteristické je dotazování a komunikace za podpory moderních technologií, důvody 

kdy tato metodika pilotáže vyhovovala hlavně těm více časově vytíženým respondentům a 

mnohdy mohli odpovídat během své pracovní doby. Vzor pozorovacího archu je obsažen 

níže v přílohách, taktéž rozhovorový list, dotazník, náhled do interview. Výsledky pilotáže 

a provedení selekce adekvátnosti. Respondenti dotazníku byli vybíráni na základě kritérií a 

vybraných ukazatelů, pro statistické a měřitelné hodnoty.
350

 Způsob dokumentace je 

založen na sběru faktických údajů, na sběru zodpovězených dotazníků od respondentů, 

proces zpracování a vyhodnocení informací. Dostačující pro účel, dotazník byl postupně 

kompilován a otázky byly prokonzultovány s lidmi, kteří výzkumy vytvářejí.
351

 Dotazující 

byli vybráni úmyslně tak, aby byli dostatečně relevantní. Jak už bylo řečeno dříve 

expatrioti, jakožto houževnatí lidé hovoří několika jazyky. Mají za sebou už několik 

výjezdů do zahraničí, jsou to vzdělaní lidé, specialisti v oboru a navštěvovali vysokou 

školu. Podobně byla volena selekce i respondentů z majoritní skupiny, jakožto protiklad 

expatriotismu, s věkovým rozmezím 18 – 64 let, „ekonomicky aktivní“, se zkušenostmi s 

cizinci, obyvatelé Prahy a jejího okolí. Pozitivně byl brán fakt, pokud měli zkušenosti ze 

zaměstnání, či oni sami pracovali v mezinárodní organizaci
352

, nebo měli za hlavní 

pracovní náplň práci s nimi spojenou. Jednalo se o velice podobné zpracování, 

rozklíčování adekvátních respondentů jakožto u skupiny expatriotů. Jedná se o úzkou 

společnost, jelikož pracovní náplň expatriotů je specifická.
353

  

                                                 
350

 Setkání s některými potenciálními respondenti byl v některých případech po zjištění nedůvěryhodnosti či 

validity ukončen.   
351

 Agentury pro výzkum veřejného mínění s působností v České republice.  
352

 Také nadnárodní společnosti s působností v České republice.  
353

 Pracoviště kde tráví nejvíce času, nemusí být vždy otevřeno pro zvolené formy výzkumu, leč se tento faktor 

podařil zohlednit z obou stran.  
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Výsledky výzkumu: 

 

Výsledky výzkumu jsou zahrnuty v bakalářské práci, výpovědi od respondentů byly 

postupně doplňované do odstavců, potřebné informace dohledány v případě nutnosti. Po 

zhodnocení terénního výzkumu a analýze jsou výpovědi vložené do větších částí a kapitol 

bakalářské práce
354

, s ohledem na přístup a postup. Jelikož tento výzkum byl svého druhu 

podobný ostatním dříve realizovaným projektům na téma migrace, je i tak pro tuto práci 

důležitý, jelikož hlavní otázkou jsou odlišní migranti, jak je ještě neznáme. Ověření si 

výpovědí od autentických a validních respondentů. Rozhovor specifické skupiny, 

porozumění respondentů, rozvedení tématu a její formulace. Seznam respondentů je 

nejmenný, pro ochranu osobních dat a údajů. Popřípadě je použito pouze křesní jméno, 

věk, vzdělání, profese a země původu.
355

  

Badatelská činnost, která přinesla pohled na aktuální situaci expatriotismu v České 

republice a její společnosti a komunity. Takovéto malé komunity mají svou podobnou 

existenci také i v jiných státech, proto se mluví o stejné skupině v zahraničí, stejně jako 

např. čeští krajané v zahraničí, či Němci v zahraničí. Mají své stejné spojitosti a návaznosti 

na poli komunitních sešlostí a diskuzí, často tak probírají stejná témata. Obsažený terénní 

výzkum nezahrnuje všechny představitele, jak majority, tak expatriotů, jelikož hovoříme o 

skupině o velikosti tisíc a více.
356

  

Jedná se tak o celkovou prezentaci, alespoň jednoho zástupce dané země. Výzkum je 

reinterpretován, výpovědí a komentářů jich samých, prezentace je autobiografická, 

formálně a obsahově zpracována. Tato část je nejvíce implementována do čtvrté kapitoly 

bakalářské práce, kde hovořím o vztahu české majoritní společnosti k cizincům po 

několika letech demokracie, jaký je pohled České republiky na cizince, majorita a 

expatrioti sami, expatrioti, perspektivy o majoritě a v neposlední řadě soužití cizinců.
357

 

Pokud by byl ještě jiný prostor pro prezentaci práce a problematiky asimilace imigrantů a 

imigrantů v České republice, stalo by se tak na adekvátních místech a institucích. 

Popřípadě následné studijní projekty, výsledky byly také spolu komentovány kolegy 

z fakulty, z pohledu sociologie se setkáváme s pohledy, je tak potvrzením propojenosti 

našich oborů a věd. 

                                                 
354

 Etnologický výzkum je zahrnut v každé z kapitol bakalářské práce.  
355

 Brán zřetel na citlivost osobních údajů, což také bylo respondentům sděleno při výzkumu, což podpořilo 

otevřenější odpovědi i na citlivější témata.  
356

 Respondentní vzorek na počtu obyvatel v České republice nad 10, 584 mil., 30. září 2011. 
357

 Blíže Viz Kapitola 4 bakalářské práce, 4. Vztah české společnosti k cizincům po 20. letech demokracie. 



104 

 

Shrnutí výzkumu a analýza: 

 

Podotknutí, že z celé expatriotské komunity v Čechách, byla oslovena jen malá část této 

podskupiny migrantů. Ve skutečnosti nemůžeme ani přesně vyjádřit čísli, kolik takových to 

migrantů definitivně pobývá v ČR. Nejsou žádné přesné údaje, které by potvrdily tento 

fakt, v době kdy se tito cizinci neregistrují, se stává problémem. Dá se tak vypočítat jen 

přibližná cílová hodnota, podle statistických údajů, jak je také naznačeno v práci. Kolik 

zde kdy bylo expatriotů, anebo kolik jich bude, nikdo nedokáže vyčíslit podrobně. Víme 

jen zcela určitě, že existuje zde společně s námi. Výpovědi zde zmiňované jsou limitované 

v početnosti, to bych ráda ponechala na další vývoj a zájem o téma.  

Není do výzkumu zařazena celá skupina, jde o tzv. „respondentní vzorek“ 
358

 

z kterého bylo čerpáno, jelikož to jinak nebylo možné podchytit a zachytit. Nebyla 

oslovena celá sociální skupina, která by referovala o životu expatriota, výpovědi jsou tak 

do jisté míry částečné. Jelikož do respondentního vzorku byli zařazeny všelijaké anomálie, 

lze hovořit o pokrytí nejčastějších možných případech. Podobně tomu bylo i u výzkumu 

české veřejnosti, byla oslovena jen část této skupiny
359

. Ale v zásadních případech projekt 

a jeho koncepce definuje zásady z antropologického hlediska při sběru dat, terénním 

výzkumu a shoduje se s ním. Důležitým aspektem pro výzkum bylo také interview s 

dvěma dílčími postavami, teoretiky na migraci na české půdě, Příloha č. 4 - PhDr. Zdeněk 

Uherek CSc. - Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., jsou náhledem do otázek vážící se na 

projekt a bakalářskou práci. Taktéž Příloha č. 3, interview se zakladatelem společnosti 

Expats.cz, Martinem Howlingsem. 

Cílem výzkumné práce bylo podchytit dva pohledy, podařilo se tak s dostačujícím 

počtem respondentů, kdy autentické výpovědi tvoří základní kostru bakalářské práce. Na 

projektu je pozitivní způsob sběru dat, díky němuž bylo možno podchytit názory a 

výpovědi od hojného počtu respondentů. Otázky ve výzkumu zhotovené lze použít při 

příštích výzkumech, kdy postačí změna jazyka a tímto způsobem se dá dotazovat jiná 

migrační skupina, nebo také přímo v jiném státě, kde se expatriotismus vyskytuje. Nejlépe 

tak lze nastínit a podchytit změny, které se udávají během jiných časových horizontech, 

pomocí frekventovanějších výzkumných projektů, které hlouběji dokáží definovat 

proměnné. 

                                                 
358

 Respondentní vzorek – je ve statistice takový výběr z celé populace, že se z jeho vlastností dá platně usuzovat 

na vlastnosti celé populace. 
359

 Bylo by zapotřebí min. 600 – 800 respondentů, tak abychom získali validní reprezentativní vzorek dle 

zavedených norem a standardů. 
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Příloha č. 1  
 

Výzkumný dotazník pro expatrioty:  

 

Formulář, výzkumný dotazník pro expatrioty žijící v Praze a Brně v České republice 

(terénní výzkum). Jejich pohledy, názory a komentáře. Zaškrtnuto a vypsáno do formuláře 

respondenty, při osobním setkání, rozhovoru či korespondenci elektronickou poštou. 

Klíčová forma dotazníku, v některých případech individuálně situačně pozměněna dle 

respondenta. Byl brán ohled na ochranu osobních údajů, proto možný jen náhled do 

dotazníku.  

 

Náhled dotazníku: 

 

Část 1. 

1. Jméno:  

2. Druhé jméno:  

3. Příjmení:  

4. Pohlaví: muž, žena  

5. Datum narození (dd/mm/yy):  

6. Místo narození:   

7. Národnost:  

8. Rodinný stav:  

9. Trvalé bydliště:  

10. Bydliště v ČR:  

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:  

12. Jaký obor jste vystudoval:  

13. Stávající zaměstnání:  

14. Výše příjmu: <20 000;20 – 60 000; 60 – 100 000; 100 – 150 000; 150 < 

 

Část 2. 

15. Jaké byly důvody odchodu z Vaší rodné země?  

16. Jaký byl Váš důvod příchodu do České republiky?  

17. Jak dlouho žijete v České republice?  

18. Jaký je Váš mateřský jazyk?  
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       19. Jak byste zhodnotil Vaši úroveň znalosti českého jazyka v době příjezdu do ČR?  

20. Snažíte se vylepšit Vaši znalost Českého jazyka?  

21. Je dnes Vaše znalost češtiny na vyšší úrovni než v době příjezdu do ČR?  

22. Znalost světových jazyků je v ČR podle Vašeho mínění: na nízké úrovni, spíše nízké 

úrovni, vysoké úrovni; spíše vysoké úrovni; nevím  

23. Jakým jazykem se hovoří ve Vaší domácnosti v České republice?  

24. V případě, že máte potomky, snažíte se, aby se naučily alespoň základům češtiny?  

 

Část 3. 

25. Měl/a jste nějaké problémy s ubytováním v ČR (pokud ano, prosím specifikujte)?  

26. Měl/a jste nějaké problémy se svými sousedy (pokud ano, prosím specifikujte)?  

27. Museli jste se, v rámci Vašeho pobytu v ČR, častěji stěhovat (pokud ano, prosím 

uveďte důvod)?  

28. Musíte si kvůli pobytu na území České republiky obnovovat vízum?  

29. Jaké máte zkušenosti s jednáním na českých úřadech (prosím stručně charakterizujte)?  

30. Liší se úroveň poskytovaného servisu a ochoty úředníků v ČR a ve Vaší rodné zemi 

(pokud ano, prosím stručně charakterizujte)?  

31. S jakými problémy jste se setkávali v prvních měsících Vašeho pobytu na území ČR?  

32. Kdo nebo co Vám bylo nejvíce nápomocno při Vašem příchodu do České republiky?  

33. Kdo nebo co Vám bylo nejvíce nápomocno při Vašem pobytu v České republice?  

34. Je tady podle Vás spolupracující expatriot komunita?  

35. Setkáváte se v komunitě nebo na společenských akcích s expatrioty?  

36. Na jakých místech se s dalšími expatrioty nejčastěji setkáváte?  

37. Převažují mezi Vašimi přáteli v ČR spíše Češi nebo jiní cizinci/expatrioti?  

38. Jak masmédia v rámci Vašeho pobytu v ČR sledujete?  

39. Jste zde v České republice v kontaktu s Vaším Velvyslanectvím?  

 

Část 4. 

40. Žijete zde se svým partnerem, partnerkou, manželem, manželkou, či jinými 

příbuznými?  

41. Měl Váš pobyt na území ČR nějaký vliv na Vaše rodinné vazby (pokud ano, prosím 

popište)?  

42. Máte děti? (v případě, že ano jak snášejí pobyt v České republice)  

43. Máte v plánu vrátit se zpět do svojí země původu, nebo vycestovat do další země?  
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44. Považujete Čechy za vstřícný a otevřený národ?  

45. V případě, že jste zaměstnaní, jakým způsobem jste se dostal/a k práci na území České 

republiky?  

46. Převažují mezi Vašimi kolegy spíše Češi nebo jiní cizinci/expati?  

47. Máte na Vašem pracovišti problémy s Vašimi Českými kolegy (pokud ano, prosím 

specifikujte)?  

48. Svůj příjem považujete: za adekvátní; spíše adekvátní; neadekvátní; spíše neadekvátní; 

nevím  

49. Domníváte se, že jste oproti svým českým kolegům, jež zastávají stejnou nebo 

obdobnou pozici jako Vy, nějakým způsobem zvýhodněn?  

 

Část 5. 

50. Pociťujete, v rámci Vašeho pobytu na území ČR a ve srovnání s Vašimi zvyklostmi, 

nějaké výraznější kulturní odlišnosti?  

51. Existuje nějaká kulturní odlišnost, kterou považujete za nepřekonatelnou společenskou 

bariéru (v případě, že ano, jaká)?  

52. Činilo Vám větší problém vyrovnat se s kulturními odlišnostmi?  

53. Co Vás na Češích nejvíce překvapilo?  

54. Váš náhled na Čechy se během Vašeho pobytu v ČR změnil k: lepšímu, spíše lepšímu, 

horšímu, spíše horšímu, je stále stejný, nevím  

55. Jaké charakteristické rysy jsou podle Vašeho názoru pro Čechy nejtypičtější?  

56. Prosím vyjmenujte tři charakteristické rysy, které jsou podle Vašeho názoru na Češích 

nejvíce sympatické.  

57. Prosím vyjmenujte tři charakteristické rysy, které jsou podle Vašeho názoru na Češích 

naopak nejméně sympatické.  

58. Dokážete si představit, že byste v Čechách zůstal/a natrvalo?  

59. Co Vám, v rámci Vašeho pobytu na území České republiky, činilo největší potíže?  

60. Co pro Vás bylo nebo je, v rámci Vašeho pobytu na území České republiky, největším 

přínosem?  

61. Setkal/a jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých během Vašeho pobytu na území ČR s 

projevy xenofobie, rasismu nebo diskriminace?  

62. Setkal jste se někdy se snahou obchodníků či jiných poskytovatelů služeb, Vás jako 

cizince okrást?  

63. Setkal jste se někdy s korupčním jednáním (pokud ano, prosím uveďte kde)  
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Příloha č. 2  
 

Výzkumný dotazník pro obyvatele České republiky: 

 

Formulář, výzkumný dotazník pro obyvatele Prahy a ČR. Jejich pohledy, názory a 

komentáře k cizincům žijícím u nás (terénní výzkum). Zaškrtnuto a vypsáno do formuláře 

respondenty, při osobním setkání, rozhovoru či korespondenci elektronickou poštou. 

Klíčová forma dotazníku, v některých případech individuálně situačně pozměněna dle 

respondenta. Byl brán ohled na ochranu osobních údajů, proto možný jen náhled do 

dotazníku.  

 

Náhled dotazníku: 

 

Část 1. 

1. Jméno:  

2. Druhé jméno:  

3. Příjmení:  

4. Pohlaví: muž, žena  

5. Datum narození (dd/mm/yy): 

6. Místo narození:   

7. Národnost:  

8. Rodinný stav:  

9. Trvalé bydliště:  

10. Bydliště v ČR:  

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:  

12. Jaký obor jste vystudoval/a:  

13. Stávající zaměstnání:  

14. Výše příjmu: <20 000;20 – 30 000; 30 – 40 000; 40 – 50 000; 50 – 60 000; 60 000 <  

 

Část 2. 

15. Navštěvujete zahraniční projekce, semináře, výstavy apod.?  

16. Čtete cizojazyčné publikace, knihy, časopisy?  

17. Sledujete nějakou z cizojazyčných televizí?  

18. Umíte nějaký cizí jazyk? V případě, že ano, který a jak byste zhodnotil Vaší úroveň?  
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19. Učíte se nějaký cizí jazyk (v případě, že ano, který)?  

20. Navštěvoval/a jste zahraniční školu, byl/a jste někdy na zahraniční stáži a kde?  

21. Zajímáte se o dění v zahraničí?  

 

Část 3. 

22. Co se Vám vybaví pod pojmem migrace?  

23. Co se Vám vybaví pod pojmem cizinec?  

24. Co se Vám vybaví pod pojmem expatriot?  

25. Jak byste charakterizoval svůj stávající postoj k cizincům v České republice?  

26. Cizinecké komunity jsou podle Vašeho názoru pro Českou republiku: přínosem; spíše 

přínosem;  problémem; spíše problémem; Nevím; Je mi to jedno  

27. Jaký vztah vůči cizincům podle Vašeho názoru v české společnosti převládá?  

28. Jak často se mezi svými nejbližšími setkáváte s xenofobními či rasistickými názory či 

chováním vůči cizincům?  

29. Je možné, že Váš postoj vůči některé ze skupin ovlivňuje zažité stereotypy?  

30. Je podle Vašeho názoru Česká republika atraktivní destinací pro cizince?  

31. Bydlí ve Vašem blízkém okolí nějaký cizinec?  

32. Domníváte se, že jsou cizinci na českém pracovním trhu přínosem?  

33. Pracujete s nějakým cizincem na Vašem pracovišti?  

34. Máte své osobní zkušenosti se zahraničními specialisty na svém pracovišti?  

35. Je pro Vás přínosné setkávaní se specialisty v oboru, kteří pocházejí z jiné země?  
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Příloha č. 3  
 

Výzkumné interview s majitelem a zakladatelem společnosti Expats.cz, komunity pro 

expatrioty v Praze, České republice (internetový server a sociální komunita na českém trhu 

od roku 2001).  

 

Náhled výzkumného interview: 

 

1. Vaše společnost (Expats.cz) již více jak 10 let nabízí prakticky vše co cizinci, potažmo 

expatrioti, potřebují k životu v České republice. Existuje nějaký projekt, o který 

dlouhodobě usilujete, ale stále se Vám ho v podmínkách České republiky nedaří prosadit.  

Ze kterého projektu máte naopak radost?  

2. Jak dlouho v České republice žijete?  

3. Co bylo hlavním motivem Vašeho příchodu do České republiky?  

4. Jak byste svými slovy definoval expatriotismus?  

5. Jaké to je, být expatriotem v České republice?  

6. Je, podle Vašeho mínění, Česká republika atraktivní zemí pro cizince a expatrioty?  

7. V případě, že ano, proč tomu tak podle Vašeho názoru je?  

8. Jak se utvářela a dále vyvíjí skupina expatriotů v České republice? Jaká jsou její 

specifika?  

9. Jaký je Váš názor na expatrioty žijící v různých městech, např. v Brně, Ostravě apod.?  

10. Sledujete nějaké výrazné odlišnosti těchto expatriotů, například v náhledu na Čechy?  

11. Co podle Vašeho názoru, expatriotům v České republice nejvíce vadí?  

12. Co je naopak, podle Vašeho názoru, expatriotům v České republice nejvíce 

sympatické?  

13. Jak dalece se expatrioti dokáží, podle Vašeho názoru, adaptovat na život v České 

republice?  

14. Existují nějaké kulturní odlišnosti, které jsou podle Vašeho názoru pro expatrioty 

nepřekonatelnou společenskou bariérou?  

15. Jak moc a v čem si myslíte, že se změnila česká společnost a její vnímání světa od roku 

1989, tedy od pádu komunistického režimu?  

16. Jaké názory a vzorce chování, podle Vašeho mínění, v české populaci vůči cizincům 

převládají?  
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17. Mění se nějak tyto názory od pádu komunistického režimu?  

18. Pozorujete odlišné názory či chování vůči cizincům napříč generacemi?  

19. Jakým způsobem se změnil Váš náhled na Čechy během Vašeho pobytu v ČR  

20. Na co se, dle Vašeho názoru, musí expatrioti připravit, aby se v České republice 

dokázali prosadit?  

21. Jak vidíte expatrioty a další vývoj expatriotismu v České republice v příští dekádě?  

22. Považujete českou společnost za kosmopolitní?  
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Příloha č. 4  
 

Výzkumné interview s PhDr. Zdeňkem Uherkem CSc., specialista na antropologii města, 

urbanizaci společnosti a institucí, migrace, menšiny, Čechy v zahraničí, teorii etnicity a 

integraci cizinců v České republice, současně pracovník Etnologického ústavu AV ČR.  

Interview vedené také s Doc. RNDr. Dušanem Drbohlavem, CSc., jehož vědecko výzkumné 

zaměření se orientuje na struktury, podmíněnost, dynamiku, statistiky a „politiku v praxi“ 

mezinárodních a vnitřních migračních pohybů v evropském kontextu se zvláštním zřetelem 

na Českou republiku, regionální a sídelní preference obyvatelstva a další subtémata 

relevantní behaviorální geografii, sociální geografii.  

 

Náhled výzkumného interview s osobnostmi: 

 

1. Jak byste popsal specifika, existují-li nějaká, expatriotismu v České republice?  

2. Co podle Vašeho názoru činí z České republiky atraktivní destinací pro cizince a 

expatrioty?  

3. Jakožto specialista v oboru, jaký je Váš pohled na západoevropské a Severoamerické 

imigranty, kteří do České republiky přicházeli po roce 1989 (respektive expatrioty)?  

4. Jak vidíte postavení expatriotů a další vývoj expatriotismu v České republice v příští 

dekádě?  

5. Jak dalece se expatrioti dokáží, podle Vašeho názoru, adaptovat na společenský a kulturní 

život v České republice?  

6. Existují nějaké zásadní kulturní odlišnosti, které jsou podle Vašeho názoru pro expatrioty 

nepřekonatelnou společenskou bariérou?  

7. Lze pozorovat nějaký zásadnější rozdíl mezi skupinou expatriotů přicházejících ze západní 

Evropy a Severní Ameriky a skupinami, jež do ČR směřují z jiných koutů světa?  

8. Znáte nějaké expatrioty pocházející ze západní Evropy či Severní Ameriky? V případě, že 

ano, jaký je jejich názor na Čechy a zda se v průběhu jejich pobytu nějak výrazně změnil.  

9. S jakým druhem problémů se expatrioti v České republice nejčastěji potýkají?  

10. Jaké názory a vzorce chování, v české populaci, vůči cizincům převládají?  

11. Mění se nějak názor české populaci od pádu komunistického režimu? Pozorujete odlišné 

názory či chování vůči cizincům napříč generacemi?  

12. Byl jste někdy Vy sám nebo někdo z Vašich blízkých v pozici expatriota?  

13. Považujete českou společnost za multikulturní?  



113 

 

Grafy  
 

Grafické znázornění početnostních faktů k bakalářské práci, údaje počtu cizinců na území 

České republiky dle data.  

Graf č. 1 

 

 

Graf č. 2 
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Graf č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 
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Graf č. 5  

Cizinci v ČR podle státního občanství 1994-2010 (31.12.) 
Celkový počet cizinců v evidenci ŘS CP MV ČR 

Státy: Roky: 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Belgie'' 215 296 290 275 329 283 357 485 472 

Itálie'' 1017 1391 1380 1159 1307 1538 2011 2616 2608 

Lucembursko'' 6 10 15 9 10 11 19 23 13 

Francie'' 760 1267 1038 1065 1255 1362 1869 2445 2282 

Nizozemsko'' 447 761 728 727 756 923 1717 2604 2446 

Německo'' 4195 5875 6248 4968 5183 5772 10109 17496 13871 

Irsko''' 121 184 94 88 119 162 319 555 537 

Dánsko''' 109 175 148 143 175 178 249 311 273 

Spojené 
království''' 

1365 1490 1648 1490 1824 1813 2871 4512 4356 

Řecko'''' 1897 1358 1153 925 793 792 805 856 872 

Portugalsko^ 23 39 29 26 52 44 70 140 163 

Španělsko^ 182 202 196 199 213 231 361 553 636 

Finsko* 60 91 102 100 132 106 155 231 227 

Rakousko* 1875 2226 2283 1859 1949 2080 3022 3580 2924 

Švédsko* 254 343 399 380 332 345 456 563 561 

Malta** 5 6 8 6 12 14 18 21 17 

Litva** 64 135 202 98 111 160 286 413 440 

Lotyšsko** 25 50 89 64 68 74 90 119 193 

Kypr** 54 71 84 77 88 43 48 67 81 

Estonsko** 16 35 24 27 39 29 47 71 92 

Polsko** 20021 24491 22166 17050 15996 16265 18894 217710 18242 

Maďarsko** 465 515 439 433 468 494 535 653 713 

Slovinsko** 106 186 185 158 163 172 192 235 272 

Slovensko** 16778 50255 49621 44265 61102 47352 58384 76034 71780 

Bulharsko*** 3772 4302 5959 4018 4183 4447 4635 5922 6927 

Rumunsko*** 1368 2029 2694 2390 2302 2588 2816 3615 4410 

Island 1 10 3 6 6 9 22 30 30 

Norsko 42 81 71 60 98 82 113 155 141 

Švýcarsko 242 352 403 309 316 356 430 520 509 

Lichtenštejnsko 1 1 1 1 1 1 3 3 5 

USA 3490 4116 3861 3238 3362 3750 4212 5272 6074 

Kanada 358 531 433 398 524 571 623 752 841 

Austrálie 218 334 287 239 266 322 358 472 499 

Nový Zéland 45 54 59 33 53 64 83 109 128 

Japonsko 171 301 238 245 502 994 1251 1661 1521 

'' státy zakládající evropského společenství (ESUO) v roce 1952 
'''první přístupová/ rozšiřovací vlna evropského společenství (EHS, ESUO, EUROATOM) v roce 1973 
''''druhá přístupová/ rozšiřovací vlna v roce 1981 
^třetí přístupová/ rozšiřovací vlna v roce 1986 
*čtvrtá přístupová/ rozšiřovací vlna v roce 1995 
**pátá přístupová/ rozšiřovací vlna v roce 2004 
***pátá přístupová/ rozšiřovací vlna v roce 2007 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 
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Graf č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 
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Obrázky 
 

Obrázková a fotografická dokumentace k bakalářské práci.  

 

 

Obr. 1 Globální svět 

 

 

 

Obr. 2 Profesionální relokace 
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Obr. 3 Profesionální poradenství při relokaci expatriota 

 

 

 

 

Obr. 4 Expatriace další východisko v životě 
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Obr. 5 Alokace Česká republika a její slavná jména z pohledu expatriota 

 

 

 

Obr. 6 Expats.cz 
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Pojmový aparát  
 

Klíčové pojmy a slova v bakalářské práci. 

 

Akulturace    - Vzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur 

Asimilace    - Přizpůsobení, splynutí 

Devastace    - Zničení 

Imigrace    - Přistěhovalectví, přistěhování 

Interdisciplinární   - Mezivědní 

Internacionální   - Mezinárodní 

Emigrace    - Vystěhovalectví, vystěhování 

Expat, expatriot, expatriate  - Zaměstnanec, vykonávající práci v cizině 

Expatriace    - Vystěhování z vlasti 

Expatriotismus   - Jev, vlna, vystěhovalectví  

Fenomén    - Jev 

Globalizující   - Propojování světa v jednu společnost 

Historiografický   - Dějepisecký 

Majoritní    - Většinový 

Marginální    - Okrajový 

Minoritní    - Menšinový 

Repatriot, repatriace, repatriovat - Navrátit se do vlasti 

Respondent    - Dotazovaný 

Segregace    - Vylučování 

Socializace    - Zapojování jedince do společnosti 

Sociální interakce   - Vzájemné působení dvou nebo více osob 

Transkulturní   - Mezikulturní 
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Seznam použitých zkratek  
 

Seznam použitých zkratek v bakalářské práci.  

 

AV ČR  - Akademie věd České republiky 

CVVM  - Centrum veřejného mínění 

ČR   - Česká republika 

ČSÚ   - Český statistický úřad 

EHP   - Evropský hospodářský prostor 

ESVO  - Evropské společenství volného obchodu 

EU    - Evropská unie 

Expats.cz  - Jméno webového portálu pro zahraniční expaty 

FF UK Praha  - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha 

HR   - Human resources, Lidské zdroje 

OSN   - Organizace spojených národů 

SSSR  - Svaz sovětských socialistických republik 

STEM  - Středisko empirickým výzkumů 

USA   - Spojené státy americké 

 

obr.   - obrázek 

mil-   - milion 

tis.   - tisíc 

viz   - viz 
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Elektronická verze práce ve formátu PDF  
 

Elektronická verze ve formátu PDF k odevzdání na studijní oddělení Filozofické fakulty 

University Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


