
Přílohy:

Příloha č.1 - Základní údaje respondentů

č. res. země původu pohlaví vzdělání práce zůstat v ČR děti

1 Bělorusko muž středoškolské úřad práce neví nemá

2 Ukrajina muž vysokoškolské zaměstnaný ano nemá

3 Bělorusko muž vysokoškolské zaměstnaný neví 2

4 Bělorusko žena vysokoškolské úřad práce neví nemá

5 Arménie žena vysokoškolské úřad práce ano 1

6 Ukrajina žena vyučena podniká ano 2

7 Ukrajina žena vyučena zaměstnaná neví 1

8 Ukrajina žena neuvedla úřad práce ano 1

9 Čečensko muž vysokoškolské zaměstnaný ne nemá

10 Bělorusko muž středoškolské podniká neví nemá

11 Angola muž vysokoškolské podniká neví 2

12 Irák muž vysokoškolské nezaměstnaný neví, 1

13 Švédsko muž vysokoškolské zaměstnaný neví nemá

14 Afghánistán žena základní vzdělání úřad práce ano 3

15 Rusko muž neuvedl zaměstnaný ne 1

16 Rusko muž vysokoškolské nezaměstnaný ano 1

17 Rusko žena vysokoškolské důchod ano 2

18 Afrika žena studuje studentka neví nemá

19 Arménie muž středoškolské zaměstnaný ano nemá

20 Rusko muž neuvedl zaměstnaný ano nemá



Příloha č. 2 - Třídění problémů pro tvorbu hypotéz (bydlení, 
zaměstnání, pobyt, informovanost)

číslo 
res. bydlení zaměstnání pobyt informovanost

1 5,1,2

2 4,3 4 1

3 4,3,1 1,2,3 3,2 1

4 1 2,3,4 1

5 5,3 1,2 2

6 4,2 2 2

7 4,2 2,3,4 3 1

8 5,2,3,4 2

9 4,2 5,1,4

10 4,2 5,1,4 2

11 4,2 4 1

12 3 3,4 1,3,2

13 3,2,1 5 3 1,2

14 4

15 1,4

16 3 2 2 1

17

18

19 4,3 1

20 3,2,1 4 1

problém se smlouvou-1 problém s klienty-1
dlouhé čekání na 
pobyt-1 problém s úřady II. -1

hromadné soužití-2 hospodářská krize-2 problém s úřady-2 informace zdarma-2

nevlídní sousedé-3
diskriminace od 
zaměstnavatelů-3 problémy s ciz. policií-3

problém drahých 
nájmů-4 načerno-4

problém práce v 
Praze-5



Příloha č. 3 - Třídění problémů pro tvorbu hypotéz (vzdělání, 
život v ČR, vztah k zemi původu, budoucnost)

číslo 
res. vzdělání život  v ČR vztah k zemi původu budoucnost

1 2 1,4,5

2 4,3 1,2,4,5 2 1

3 2,1 1 1

4 1

5 1 1,2,3,5,6 1,2 1

6 2,1 1,2,3,6

7 4 1,5,6 2

8 1,3 3,6 1

9 2 1

10 2 1 3

11 1,5 1,3 1

12 1 1,4,5 3,2 1,2

13 2,3 1,2 2

14 1,2,4 3

15 2,3 1,2 1,2

16 1 6

17

18 2 1,3,4,5,6 2

19 4,3 5 1

20 2, 4 2,4,5,6 1,3

problémy s dětmi-1 diskriminace-1
problémy s 
kontaktováním-1 problém práce-1

těžká čeština-2 pocit neintegrace-2 finanční pomoc-2 problém občanka-2

práce místo vzdělání-3 zdravotní péče-3 problém navštívit-3

čeština pro práci-4
nedostatek kamarádů-
4

nedostatek koníčků-5

psychické potíže-6



Příloha č. 4 - Osnova polostrukturovaného hloubkového 
rozhovoru

Osnova rozhovoru

1) Bydlení

 Kde v současné době bydlíte? V jaké části Prahy? V jakém typu domu? Máte byt 

pronajatý/ve vlastnictví? Váš vztah k bytu? Jste v tomto domě hlášen?

 Sdílíte byt s někým jiným?

 Jak vypadal byt/dům, ve kterém jste bydleli po příjezdu do ČR? Vybavení? Počet lidí 

obývající byt?

 Jak jste bydlení sháněl? Měnil jste bydlení? Z jakého důvodu? Kolikrát?

 Jaké to je zařizovat, případně měnit bydlení? Co je s tím všechno spojené (samostatné 

vyřizování záležitostí spojených s bydlením, např. elektrika, plyn, voda)?

 Jaké máte vztahy se sousedy? Navštěvujete se? Vyvíjejí se nějak? Dalo by se to 

srovnat s předchozím bydlištěm (v ČR i v zemi původu)?

 Jak znáte okolí svého bydliště? Jak rychle jste se zorientoval? Pomáhal vám s tím 

někdo?

2) Zaměstnání

 Máte zkušenosti se zprostředkovateli práce? Jaké? Co si o nich myslíte?

 Zasáhla vás hospodářská krize? Ovlivnila nějak vás i vaše zaměstnání? Jak?

 Splnilo se vaše očekávání, které jste měl při příchodu do ČR ohledně práce?

 Dostalo se vám nějaké podpory při přípravě na vstup na trh práce a hledání 

zaměstnání? Kde? Bylo to užitečné?

 Máte nějaké zaměstnání?

a) ANO, jsem zaměstnaný

 Jak vypadá vaše práce? Co děláte? Čím se zabývá firma/zaměstnavatel kde pracujete?

 Jaká je vaše pozice v zaměstnání - jste podřízený, samostatný pracovník, vedoucí?

 Jak jste zaměstnání hledal? Přes koho? Někdo vám pomáhal? Zlepšilo se nějak vaše 

pracovní zařazení či pracovní výsledky, od doby kdy jste přijel do ČR?

 Máte smlouvu? Dostal jste ji hned při začátku pracovního poměru?



 Jak hodnotíte vaše pracovní podmínky? Jste s nimi spokojen? Jak se k vám chová 

nadřízený?

 Zažil jste, že by se k vám někdo v zaměstnání choval protiprávně, že by porušil zákon 

(třeba nevyplacená mzda, krátká dovolená, neproplacené přesčasy)? Jak jste to řešil? 

Hovořil jste o tom s někým?

 Máte kromě tohoto zaměstnání nějaké další příjmy?

b) ANO, podnikám

 V jakém oboru podnikáte? Je to vaše jediná činnost nebo jste i zaměstnaný? Podnikáte 

v oboru, ve kterém jste vzdělán?

 Jak jste si zařizoval živnostenský list? Pomáhal vám někdo?

 Jak se vám v podnikání daří? Jsou podle vás v ČR dobré podmínky pro podnikání? 

Zlepšily se nějak vaše pracovní výsledky od doby, kdy jste přijel do ČR?

c) NE, jsem na úřadu práce

 Jak dlouho jste na úřadu práce? Chodíte na pracovní pohovory?

 Jak hodnotíte pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání?

 Proč podle vás nemáte zaměstnání? Co byste potřeboval, abyste získal práci?

d) NE, nemám práci

 Hledáte si práci? Pomáhá vám někdo?

 Proč podle vás nemáte zaměstnání? Co byste potřeboval, abyste získal práci?

3) Pobyt

 Jaký máte v současné době pobyt? Jak dlouho už ho máte? Jak dlouho zde jste? Měl 

jste s pobytem nějaké problémy?

 Jak probíhalo vyřizování/prodlužování pobytu? Jaké máte zkušenosti s policií a 

ministerstvem vnitra? Jak hodnotíte postup vyřizování pobytu a přístup úředníků?

4) Informovanost

 Často se říká, že cizinci mají málo informací. Jak to vidíte vy? Odkud čerpáte 

informace např. o svých právech a povinnostech? O svých možnostech v ČR?



 Znáte nějaké úřady nebo instituce, kde se můžete dozvědět, co potřebujete nebo co 

vám pomáhá? Znáte nějaké organizace, které pomáhají a radí imigrantům?

 Kam byste se s důvěrou obrátili, kdybyste měli problém vztahující se k pobytu, 

zaměstnání nebo škole vašich dětí?

5) Vzdělání

 Jaké je vaše vzdělání? Kde jste se učil/studoval? Máte v oboru praxi? Odpovídá vaše 

pracovní pozice vašemu vzdělání? Uznali vám v ČR vzdělání získané v jiné zemi? 

Pomáhal vám s tím někdo?

 Vzděláváte se nějak zde v ČR? Máte zájem o další studium, kurzy, rekvalifikace? 

Setkal jste se s integračními kurzy, které pořádají NNO nebo obce, stát, firmy?

 Jak hodnotíte svou znalost češtiny? Jak jste se učil česky?

 Myslíte si, že je pro vaši integraci důležité se vzdělávat? Jaké vidíte překážky 

v přístupu ke vzdělávání v ČR?

 Chodí vaše děti do školy? Jak hodnotíte spolupráci se školou? Začlenily se vaše děti 

do školního kolektivu? Řešíte nějaké problémy s jejich studiem?

6) Život v ČR

 Pro migranty může být hodně obtížné najít si v nové společnosti nové známé a 

kamarády. Jak se to podařilo vám? Dá se říct, že tady máte nové kamarády? 

Stýkáte se s nimi? Jsou to Češi nebo lidé z jiných zemí?

 Když porovnáte, jak jste žil před příchodem sem a nyní, jaký je rozdíl v pracovním 

životě? A v tom společenském - co děláte po práci, jaké máte kontakty s kamarády a 

známými?

 Máte nějaké koníčky a záliby? Máte nějaké nové zde v ČR?

 Proměnil se zde nějak váš rodinný život?

 Jste v ČR spokojený?

 Setkal jste se tady s nějakými negativními projevy vůči vám osobně nebo vůči 

cizincům? Máte špatné zážitky, že vás někdo diskriminoval, choval se k vám 

rasisticky, nesnášenlivě, ponižoval vás - v jaké to bylo situaci? A jak jste jí řešil?

 Jak hodnotíte váš přístup ke zdravotní péči? Čelil jste nějakým překážkám při 

získávání zdravotní péče? Jakou měla kvalitu?



7) Vztah k zemi původu

 Udržujete kontakty s vaší zemí? Jak? S kým tam jste v kontaktu a jak často?

 Posíláte domů nějaké peníze? Můžete odhadnout, kolik za měsíc/rok? Jak peníze 

posíláte? Na co jsou určené?

8) Budoucnost

 Jak vidíte svou perspektivu do budoucnosti? Chtěl byste v ČR zůstat? Uvažujete o 

stěhování někam jinam? Nebo návratu?

 Jaké máte plány pro sebe a svou rodinu?




