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1. Úvod 

Masová migrace je dnes v ČR poměrně novým fenoménem. Podíl imigrantů v České 

republice je sice stále ještě pod průměrem „západních zemi“, ale po roce 1989 a po pádu 

politických režimu totalitárních států počet nově přicházejících migrantů neustále roste. Vývoj 

imigrace v posledních letech nenechává nikoho na pochybách o tom, že Česká republika se 

stala cílovou zemí migrace. Jestliže v roce 1995 podle Českého statistického úřadu legálně 

pobývalo legálně v ČR asi 160 000 cizinců, podle posledních údajů, které jsou z roku 2011již 

jejich počet dosáhl téměř 440 000.  

21. století má mnoho charakteristik. Jednou z nich je bezpochyby soutěž zemí o globální 

zdroje talentů. Vyspělé státy světa mezi sebou stále soutěží o získání talentovaných mladých 

lidí. Poptávka po vyšším vzdělání v posledním desetiletí podstatně narostla a její význam se 

bude stále zvyšovat. Zahraniční vzdělání je stále cennější v globální ekonomice, kde narůstá 

objem mezinárodního obchodu a toků kapitálu a poznatků.  (Baláž,V., 2010). 

Vysoké školství je oblast vzdělávání, ve které studuje nejvíce cizinců. Sládek uvádí, že od 

akademického roku 2003/04 se počet cizinců studujících na českých veřejných a soukromých 

vysokých školách zvýšil třikrát, cizinci studují především v bakalářských a magisterských 

studijních programech prezenční formou a tvoří 9,9 % všech studentů veřejných a 

soukromých vysokých škol, v absolutních počtech jde o 38 942 studentů-cizinců. (Sládek, K., 

2010). 

Počty studentů pochopitelně závisejí na počtu poprvé zapsaných ke studiu v jednotlivých 

letech. Cizinci tvoří 11,7 % všech poprvé zapsaných na vysoké školy (jedná se o 8 950 poprvé 

zapsaných). Z celkového počtu absolventů veřejných a soukromých vysokých škol je celkem 

8,1 % cizinců (7 550 absolventů). (Český statistický úřad, 2011). 

Nejvíce cizinců studuje na vysokých školách v Praze (20 746 cizinců studujících na 

českých veřejných a soukromých vysokých školách) a v Brně (10 346 osob). (Český 

statistický úřad, 2011). Nejčastěji se jednalo o zahraniční studenty ze Slovenska (24 568 

osob), Ruska (2.874 osob), Ukrajiny (1 647 osob), Vietnamu (775 osob). Po roce 2000 jsme 

zaznamenali nárůst počtu studentů z bývalých států Sovětského svazu (Rusko, Ukrajina, 

Bělorusko, Kazachstán a další). Studenti ze zemí Evropské unie tvoří 71,4 % všech cizinců 

studujících na českých vysokých školách. (Český statistický úřad, 2011). 

Jak je vidět ze statistických údajů, skupina studentů z Ruska má docela velké zastoupení 

mezi celkovým počtem cizinců, kteří studují na českých vysokých školách. Tato skupina 

ruských studentů je vnitřně diferencovaná.  Z Ruské federace přijíždějí jednak studenti do 
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státních, jednak do soukromých vysokých škol. Zároveň na vysokých školách studují mladí 

lidé, kteří jsou zde s rodinami nebo naopak za účelem studia přicestovali do České republiky 

sami. O diferencovanosti skupiny rusých studentů lze však uvažovat i z hlediska sociální 

vrstvy, do které se z hlediska rodinného zázemí řadí. Právě rozdíl či akcent na 

socioekonomické možnosti migrantů je v literatuře kladen malý důraz. Skupiny migrantů jsou 

často nahlíženy jako homogenní – badatelé nezvažují o jejich vnitřní diferenciaci jako 

proměnné migračních a postmigračních procesů.  Proto budu ve své práci zkoumat skupinu 

ruských studentů z vyšší sociální vrstvy.  

Cílem mé bakalářské práce je pomocí polostandardizovaných rozhovorů zjistit jak 

příslušnost ruských migrantů k vyšší sociální vrstvě determinuje jejích pozice v České 

republice. Na skupinu, kterou budu zkoumat, se lze dívat jako na skupinu studentů, nebo jako 

na segment ruské cizinecké komunity. Vzhledem k tomu, že si v práce budu všímat otázek 

adaptace a akulturace na nové podmínky, budu chápat studenty v kontextu ruské migrace. 

 

1.1 Ruská migrace v České republice 

V České republice bylo k roku 2012 evidováno 33 355 osob ruské národnosti. Z toho 14 

942 jich zde mělo trvalý pobyt. Poměr žen a mužů není úplně vyvážený. Ruských žen bylo k 

uvedenému datu 8 220 a mužů 6 722. Rusové jsou na pomyslné 4. příčce za vedoucími 

Ukrajinci (115 153), Slováky (84 607) a Vietnamci (57 762). (Český statistický úřad, 2012).  

Ruské obyvatelstvo přicházelo na území České republiky v několika vlnách ze zcela 

odlišných důvodů a pocházelo, či pochází z různých společenských vrstev.  

Karel Sládek ve své studii „Ruská diaspora v České republice“ uvádí tři ruské migrační 

vlny. 

Emigrace mezi lety 1918-1948 

Rusové přišli na území dnešní České republiky ve dvacátých letech 20. stol ve velkém 

počtu v důsledku komunistického puče v Rusku. Jen z Krymu tehdy odešlo do exilu 150 000 

lidí. 

Meziválečnou ruskou migraci ve většině případů můžeme považovat za nedobrovolnou, 

respektive násilně nucenou bolševickým pučem, občanskou válkou a netolerantním 

ideologickým nepřátelstvím. První skupinou nedobrovolné migrace rakousko-uherští ruští 

vojenští zajatci první světové války, kteří se nemohli vrátit z důvodu změny režimu. Druhou 

skupinou byl uprchlíci z doby první světové války a občanské války v Rusku. Největší 
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skupinou byli emigranti vyhnaní z Ruska například na Leninově známém parníku 

intelektuálu, kteří přes Krym pokračovali do dalších měst Evropy. (Sládek, K., 2010).     

Ve sledovaném období ovšem docházelo i k dobrovolné migraci. Které Sládek říká 

„inovační“. Za „inovační“ migraci považuje migrace za účelem zlepšování životních 

podmínek, finančního zabezpečení a kariéry. Avšak kariérní růst byl pro ruské emigranti 

velmi náročný a proto děti emigrantů často odcházeli do jiných států Evropy. 

 Pro podporu prvorepublikové ruské migraci vytvořila československá vláda pro všechny 

uprchlé po bolševickém puči takzvanou „ Ruskou pomocnou akci“. Tato akce pomáhala 

emigrantům se sháněním zaměstnání, s rozvojem institucí, spolků a škol. „ Praha se 

zanedlouho přezdívala ruský Oxford“ (Sládek, K., 2010).  

Ve své práci Sládek uvádí, že potomky ruské emigrace z doby první republiky se často 

neidentifikují s Rusy, kteří přestěhovali do ČR po zániku Sovětského svazu. Jsou pro ně lidé 

„s odlišnou kulturou, která byla formovaná po vzoru „nového“ sovětského člověka na rozdíl 

od jejích předků, kteří vyrostli v carském Rusku a byli vychováni podle jiných ideálů.“ 

(Sládek, K., 2010: 45). 

Imigrace mezi lety 1948-1989  

Druhá vlna migrace přišla o několik let později a tvořily ji většinou manželky českých 

studentů. 

V době socialistického bloku migrace byla téměř nemožná. V podstatě jediným důvodem 

k migraci do Československa bylo uzavření sňatku s československým občanem nebo 

občankou, proto v tomto případě můžeme mluvit o dobrovolné migraci.  

Integrace přistěhovalců období socialismu probíhala většinou bez problémů. Ti, kteří 

uzavírali sňatek s občany Československa, většinou získávali pracovní pozice, které 

odpovídají jejich vzdělání.      

Migrace po roce 1989 

Poslední vlna, početně zatím nejsilnější, objevila se v České republice po rozpadu SSSR. 

K možnosti svobodně migrovat došlo v Rusku s nástupem vlády Jelcina. Důvody k migraci 

v tomto období jsou jak nucené, tak i dobrovolné. K nucené migraci patři migrace 

z politického důvodu, například „nemožnost uplatnit se ve vlastním oboru kvůli přílišné 

politické ideologizaci“. (Sládek, K., 2010: 31). K nucené migraci patři taky migrace a důvody 

etnické diskriminace a migrace z důvodu bezpečnosti. Dobrovolnou migraci v letech po 

rozpadu SSSR rozděluje Sládek na ekonomickou (pracovní) migraci (důvodem byla 
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nestabilita 90. let v Rusku, kdy lidi ztratili možnost svého uplatnění nebo rozhodli investovat 

kapitál do jiných zemi); na migraci za vzděláním (část studentů, která přijíždí do ČR studovat, 

považuje za „neimigrační“ migraci, protože po dokončení studia chtějí vrátit do Ruska); na 

migraci jako vytváření alternativního života (někteří Rusové vlastní firmy s nemovitostmi a 

vytváří si podmínky pro alternativní život), na migraci z psychologického důvodu (lidi chtějí 

změnit vnější prostředí, hledají vlastní identitu, často souvisí s dospíváním). 

Existenční situace ruské migrace je různorodá. Existenciální situace Rusů, kteří do ČR 

přestěhovali bez větších finančních prostředků je pochopitelně mnohem těžší. „ Z pohledu „ 

teorie dvojího trhu“, kde první trh práce je pro majoritní etnikum s kvalifikací relativní 

stabilitou a možností kariérního růstu, přičemž druhý je fyzicky namáhavý a nevyžadující 

kvalifikaci, špatně placený a odmítaný majoritním etnikem- tedy obsazovaný pracovními 

migranty, mnozí Rusové, kteří přijeli bez kapitálu, musí začínat na „ druhém trhu“. Ale snaží 

se z něho vymanit a konkurovat v majoritní společnosti v „ prvním trhu“, což se jim většinou 

daří.“ (Sládek, K., 2010: 49). Naopak lidé, kteří disponují velkým kapitálem, dokážou svoji 

migraci a život v cílové zemi financovat z vlastních zdrojů, které jsou vázány na úspěšný 

byznys většinou mimo ČR. Jejich postavení ve vztahu k české majoritní společnosti je více 

nezávislé (Drbohlav, 1999). 

Pozice dnešní ruské migrace v majoritní společnosti je v literatuře popisována jako 

uzavřená.  Rusové vytvářejí svoji etnickou ekonomiku, která slouží často jako zázemí pro 

další migranty nejen z Ruské federace, ale také ze zemí bývalého Sovětského svazu. Tato 

komunita zde disponuje řadou institucí, které jí umožňují jak se dobře adaptovat na podmínky 

života v ČR ( Rákoczyová, Trbola, 2009)., tak udržovat vlastní kulturu (Volkova, In 

Bittnerová, Moravcová, 2006).  Tedy mají možnost jak nakupovat v ruských obchodech, tak 

se zapojovat do různých akcí organizovaných společenskými a kulturními elitami, mají 

možnost studia v ruskojazyčných školách, návštěvu ruskojazyčných lékařů atd.  
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2. Teoretické zakotvení práce 

2.1. Postmigrační procesy 

2.1.1. Adaptace a akulturace 

Adaptace je často chápana jako biologický proces, nicméně ve společenských vědách se 

chápe v souvislosti s vlivem změny prostředí, vynuceným důsledkem mobility. V obecném 

smyslu adaptace označuje proces,“ kterým organ, organismus, nebo etnicita jednotlivců 

vstupuje do vztahu „harmonie“ nebo „ ekvilibria“ se svým prostředím.“ (Hajšman: 158). 

„ V etnografii je adaptace dosud dávána především do souvislosti s první etapou kontaktů 

(obvykle konfliktního charakteru)mezi dvěma či více etnickými celky. Jako taková je často 

řazena mezi etnotransformační procesy. Adaptace je kontinuální proces, který lze chápat jako-

(etno)skupinové- přizpůsobování se proměňujícím se podmínkám významným pro existenci a 

rozvoj etnické jednotky.“ (Hajšman: 159). 

Akulturace je proces proměny způsobu života a kultury, ke kterému dochází pod vlivem 

kontaktu se způsobem života a kultury jiné společnosti. Proces akulturace předpokládá jednak 

kontakt minimálně dvou společností, které mají odlišný způsob života a kultury, jednak 

„přitažlivost komplexu prvků charakterizující systém způsobu života a kultury akulturující 

pospolitosti pro způsob života a kulturu pospolitosti akulturované  na jedné straně a 

otevřenost systému způsobu života a kultury akulturované pospolitosti vnějším podnětům na 

straně druhé.“ (Hajšman: 162). 

Pojem adaptace a akulturace spojováno zejména s koncepty, které řešili otázku asimilace 

migrantů, a to asimilaci po kulturní stránce.  

V současnosti toto se tato problematika řeší skrze koncept integrace, kdy zařazování 

jedince do společnosti není chápáno jenom v rovině kulturní (akulturace), ale je nahlíženo 

jako multidimenzionální, kdy kultura je pouze jednou z dimenzi. Takový koncept přináší 

například Esser In Rákoczyová, Trbola, 2009 

Bosswick a Heckman (2006: 11, In Rákoczyová, Trbola, 2009: 24)definují sociální 

integraci jako „inkluzi a akceptaci přistěhovalců do klíčových institucí, vztahů a pozic 

v hostitelské společnosti. Integrace je interaktivní proces mezi přistěhovalci a hostitelskou 

společností. Pro přistěhovalce znamená integrace proces učení se nové kultuře, nabývání práv 

a povinností, získávání přístupu k pozicím a sociálnímu statusu, budování osobních vztahů se 

členy hostitelské společnosti a vytváření pocitu sounáležitosti a identifikace se společností. 
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Pro hostitelskou společnost integrace znamená otevření institucí a garanci rovných příležitostí 

pro přistěhovalce.“ 

Podle Essera (2000, In Rákoczyová, Trbola, 2009) má integrace několik dimenzí: 

strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. 

Strukturální dimenze „ představuje získání práv a přístup ke klíčovým institucím 

hostitelské společnosti.“( Rákoczyová, Trbola, 2009: 25). V rámci této dimenze největší 

pozornost věnována začlenění do ekonomické oblasti, především na trhu práce, který je 

jedním z hlavních integrujících společenských mechanizmů. Vzhledem k častému vytlačování 

migrantu do pracovních pozic na tzv. sekundárním pracovním trhu, které charakterizuje nízká 

kvalita a vysoký stupeň stigmatizace ze strany domácí populace, zbývá přestěhovalcům často 

jen postavení drobných podnikatelů, živnostníků nebo participace v tzv. etnické ekonomice. 

Etnická ekonomika je specifickém segmentem pracovního trhu, který je založený na vysoké 

rozvinutosti vnitroskupinových sociálních vazeb.  

S ekonomickým začleněním souvisí také způsob bydlení, který je úzce spjat s výší příjmu a 

výší výdajů. Podle Edgara (2004, In Rákoczyová, Trbola, 2009) vzhledem k ekonomickým a 

sociálním mechanizmům, které působí v evropských zemích, přistěhovalci jsou postaveni do 

znevýhodněných pozic. Výsledkem pak je bydlení nízké kvality v nežádaných lokalitách.  

Pro plnou sociální integraci velmi důležitý je přístup migrantů ke vzdělávání. „To zahrnuje 

vzdělávání přistěhovalců v přímé návaznosti na potřeby integračního procesu (např. jazykové 

kurzy nebo tzv. orientační kurzy), ale také rovný přístup v dalších oblastech vzdělávání a 

pracovního výcviku“. (Rákoczyová, Trbola, 2009: 28). Význam vzdělání nespočívá jen 

v přípravě pracovní síly, nýbrž působí jako významný pro-integrační faktor. Mezi jeho 

zásadní přínosy patří zejména vybudování a rozvoj sociálního kapitálu, tvorby sociálních sítí.  

Dalším faktorem, ovlivňujícím sociální integraci migranta je jeho pobytový a občanský 

status. „Pobytový status (krátkodobý, dlouhodobý, trvalý pobyt) mění rozsah práv a 

povinností cizinců, občanský status navíc ovlivňuje pocit sounáležitosti a členství v určité 

skupině… podstatným způsobem mění sociální status jedince a jeho pocit sounáležitosti a je 

nezbytnou, i když ne vždy dostatečnou podmínkou, aby byl plně uznáván jako aktér 

v kolektivním životě.“ (Rákoczyová, Trbola, 2009: 29) 

Kulturní dimenze Esser (2000, In Rákoczyová, Trbola, 2009) ji označuje jako akulturaci, 

která zahrnuje získání klíčových znalostí a kompetencí přijímající společnosti. Tyto znalostí 

umožňují porozumění typickým situacím ve společnosti a následnou volbu jednání v souladu 

se společenskými normami.  
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K nejdůležitějším prvkům kulturní integraci bezpochybně patři osvojení jazyka cílové 

země. Znalost jazyka majoritní společnosti ovlivňuje možnost integrace ve všech dimenzích. 

Umožňuje uplatnění na trhu práce (strukturální), rozšiřuje sociální kontakty (interaktivní), 

může posilovat identifikaci migranta s majoritní společností (identifikační). Migranti, kteří 

jsou schopni se dorozumět a rozumí psané a mluvené řečí, dosahují bezesporu vyšší úrovně 

integrace do všech struktur hostitelské společnosti. (Rákoczyová, Trbola, 2009.) 

 

V České republice znalost českého jazyka je také podmínkou pro udělení trvalého pobytu 

migrantů. Bezplatná výuka českého jazyka je poskytovaná azylantům v rámci státního 

integračního programu. 

Další součástí kulturní dimenze sociální interakce je způsob, jakým imigranti tráví svůj 

volný čas. Z pohledu autorů je důležité, jestli jsou cizinci v kontaktu s majoritní společnosti, a 

mají tak možnost poznávat jejích kulturu, případně se jakkoliv jinak s touto kulturou 

setkávají. 

Podle Martikainena (2005: 3, In Rákoczyová, Trbola, 2009) nejedná se pouze o 

přizpůsobení na straně přistěhovalců, ale také o reakce hostitelské společností na kulturní 

odlišnosti. Přejímaní prvků nové kultury ovšem nevylučuje zachování kultury země původu.  

Úspěšnost kulturní integraci proto do jisté míry záleží na schopností majoritní společnosti 

akceptovat nové kulturní prvky.“ Vedle toho se významně projeví také institucionální 

podmínky pro kulturní integraci, například přiznání práva na sdružování v rámci kulturních, 

etnických nebo náboženských organizací. Zvláště v úvodních fázích imigraci jsou významné 

mechanizmy, které umožňují orientaci přistěhovalce v nové společnosti a seznámení se 

s významnými společenskými hodnotami.“ (Baršová, Barša 2005, In Rákoczyová, Trbola, 

2009: 31). 

Interaktivní dimenze „znamená přijetí a začlenění přistěhovalců do primárních vztahů a 

sociálních sítí přijímací společností.“ ( Rákoczyová, Trbola, 2009: 25). Charakter vztahu 

s hostitelskou populací může byt velmi blízký (například smíšená manželství), méně blízký na 

neformální úrovni (přátele, sousedé, známí) nebo institucionalizovaný (účast v spolcích, 

církvích apod.).   

Klíčovým faktorem budování sociálního kapitálu je rozvoj sociálních vztahů v hostitelské 

zemi.  Velikost sociálního kapitálu závisí jak na množství kontaktů tak i na velikostí 

ekonomického, kulturního, symbolického kapitálu, na hodnotách a normách. 

Aldridge et al. (2002, In Rákoczyová, Trbola 2009) uvádí tři typy sociálního kapitálu 

budovaného přistěhovalci v cílové zemi: 1) vnitroskupinový, který je založen na silných 
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vazbách uvnitř určité skupiny, především uvnitř rodin a etnických skupin. 2) přemosťující, 

který vychází z méně silných vazeb, překračujících však hranice jedné etnické nebo 

příbuzenské skupiny. 3) spojovací, který je založen na kontaktech mezi osobami na různých 

pozicích v mocenské a sociální struktuře společnosti. 

Autory upozorňují, že v případě silné tendenci vytváření vnitroskupinového sociálního 

kapitálu, může ten kapitál poskytovat podporu a ochranu proti sociální izolaci, na druhou 

stranu však může působit jako bariéra v navazování kontaktu s majoritní populací. 

Jednostranný rozvoj silných vztahů v rámci jedné etnické skupiny může být do jisté míry 

vynucený.“ Negativní postoje majority v kombinaci se špatnými pracovními podmínkami a 

obecně nízkou kvalitou života přistěhovalců mohou vést k jejich uzavření do etnicky 

vymezených sociálních sítí.“ (Herbert et al., 2008, In Rákoczyová, Trbola 2009: 33) 

Identifikační dimenze „ představuje subjektivní dimenzi integrace, charakterizovanou 

pocitem sounáležitosti s přijímací společností a identifikací se sociálními skupinami, zejména 

etnickými, lokálními a/nebo národními.“ ( Rákoczyová, Trbola, 2009: 25). V oblasti 

identifikační se především zkoumá subjektivní identifikace přináležitosti migranta ke 

společnosti v hostitelské zemi.  Svojí přináležitost ke společnosti cílové země můžou migranti 

vyjádřit například svými plány ohledně délky pobytu a pocity, nakolik zde našli svůj domov. 

Identifikační integrace je úzce spojena s otázkou identity migrantů. Součástí individuální 

identity může být příslušnost jak ke společnosti v zemi původu, tak ke společnosti cílové 

zemi. „ V procesu integrace tedy dochází k proměně identity, přičemž původní identity jsou 

doplňovány novými prvky s ohledem na rozvíjející se vztah k hostitelské společnosti. 

Podobné procesy probíhají také na úrovni sociálních skupin přistěhovalců.“ ( Rákoczyová, 

Trbola, 2009: 34). 

Berry klasifikuje strategie adaptace emigrantů v hostitelské společnosti podle schématu, již 

zahrnuje čtyři strategie adaptace:  

„Integrace- imigranti uznávají, že poznání a přijetí kultury hostitelské země je důležité, 

avšak současně si chtějí udržet i svou vlastní kulturu. Integrovaní imigranti mají pak dvojí 

kulturní identitu, tj. jednak svou původní a jednak nově získanou. 

Asimilace- imigranti usilují o co největší splynutí s obyvatelstvem hostitelské země, kdyžto 

svou původní kulturu považují za málo důležitou pro život v novém prostředí. Tato strategie 

předpokládá časté kontakty imigrantů s příslušníky hostitelské země. 

Separace- imigranti nepovažují kontakt s kulturou a příslušníky dominantní kultury za 

důležitý a setrvávají v určité izolaci od ní, pouze se svou původní kulturou 
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Marginalizace-migranti necítí potřebu kontaktů s dominantní kulturou, ale neuchovávají si 

ani svou původní kulturu. Jejích identita není kulturně opřena ani o kulturu vlastních rodičů, 

ani o kulturu hostitelské země. Identifikují se jen se subkulturou své vlastní skupiny.“ 

(Průcha, 2004: 97). 

 

2.1.2. Migrační sítě 

Současné výzkumy migrace, zejména výzkumy, které jsou zaměřené na adaptační a 

integrační procesy si všímají významné roli migračních sítí v těchto procesech. 

Caroline B.Brettell ( Brettel, 2000) uvažuje, že pokud kořeny antropologie jako disciplíny, 

jsou ve studiu příbuzenství a sociální organizace, tyto kořeny jsou i podstatou zkoumání 

migrace v antropologii. Jakmile antropologové začali věnovat svoji pozornost zkoumání 

komplexních/ složitých společností a městského obyvatelstva, koncept sociálních sítí se začal 

stávat důležitým. Podle Brettell, teorie jak jsou sociální vztahy vytvářeny a jak sociální 

systémy jsou konstruovány, jsou základem analýzy sítí. 

Jak tvrdí autorka, antropologové zkoumali role sítí, které jsou většinou založené na 

příbuzenských a přátelských vazbách v procesu „řetězové migrace“ nebo jak ji pojmenoval 

Wilson „sítově-zprostředkovaná migrace“ (network-mediated migration). Podle Wilson 

(1994:227 in Brettel, 2000), sítově zprostředkovaná řetězová migrace neznamená, že migranti 

nebo jejich rodiny mají jenom jednu nebo málo možností kam jet. Migranti, podle Wilson, ze 

začátku hledají práci v jednom místě, pak v jiném, například tam, kde mají příbuzenstvo a 

přátele. „Retrospektivně se může zdát, že se to děje podle schématu krokové migrace (step 

migration pattern) do definitivní destinace, do té, kam se migrant opakovaně vrací nebo kde 

on/ona se konečně usadí s rodinou nebo bez ní.“ (Wilson 1994:272 in Brettel, 2000: 107). 

Podle Wilson (1994:275) by migrační sítě měly být raději považovány za usnadňující než za 

enkapsulující, za propustné, expandující a proměnlivé než jako rigidní a omezené struktury. 

Wilson preferuje tento teoretický přístup než teorie trhu, zahrnujíce migranty do analýzy 

nákladů a zisků v cílové destinaci.  

Massey a kol. (1993:449, in Brettel, 2000: 107) navrhnuli, že se sítě po migraci mohou stát 

soběstačné, protože „Každý samotný akt migrace vytváří sociální strukturu, kterou je potřeba 

udržovat. Každý nový migrant snižuje náklady na další migraci pro skupinu přátel a 

příbuzných. Někteří z těchto lidí pak jsou vyvolaní k migraci, která pak způsobí zvětšení 

počtu lidí s vazbami v zahraničí.“ 
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Teorie migrace, zprostředkovávaná sítěmi je docela odlišná od teorií, které jsou zakotvené 

v modelu, podle kterého migranti přijímají rozhodnutí na základě racionálního výběru. Tyto 

modely jsou preferované některými ekonomickými a politickými vědci.  

Transnacionalismus a studium sociálních sítí změnil jednotku analýzy z individuálního 

migranta na celou jeho domácnost (Briody, 1987 in Brettel, 2000). Domácnost a sítě 

zprostředkovávají vztah mezi individuem a světovými systémy, poskytují více aktivní přístup 

k pochopení migranta, než historické -strukturální rámce. Jinými slovy, snaha kombinovat 

makro- a mikro-perspektivy analýzy přes filtr domácností nejenom zaostřuje pozornost na 

migranta, jako na jedince, který přijímá rozhodnutí, ale také pohlíží na migranta jako na toho, 

kdo zavadí kulturní a sociální proměny, které musí být brány v úvahu současně 

s ekonomickými proměnami. Daný syntetický přístup dovoluje analýzu nepatrných rozdílu 

mezi lokálními komunitami nebo sociálními třídami, které jsou rozsáhle zapojené do migrace 

a ty co nejsou.  To také poskytuje lepší porozumění toho, jak jsou migrační proudy 

udržovány, nehledě na změny v ekonomice a politice, které zpravidla slouží k omezení a 

zastavení těchto proudů.  

Pro podporu svých argumentů se Brettell odkazuje na vědce Grasmuck a Pessar 

(1991:15,13 in Brettel, 2000: 108): „Nejsou to individua, ale domácnosti, které mobilizují 

zdroje a podporu, dostávají a rozdělují peněžní převody od migrantů (remittances), rozhodují 

o produkci a potřebě členů domácností a o distribuci aktivit. Sociální sítě a domácností 

souběžně zprostředkovávají makro-strukturální změny, ulehčují migrační odpovědi takovým 

změnám a udržují migrace jako soběstačný sociální proces.“  

Brettell tvrdí, že antropologové nejenom rozpoznali důležitost sítí příbuzenství a přátel 

v procesu migrace, ale také velkou pozornost věnovali vytváření teorií ohledně role sítí 

v procesu usídlení a adaptace ve společnosti, do které migranti migrovali. Je to jeden z 

příkladů, jak sítě poskytují sociální kapitál. Například Lommitz (1997, in Brettel, 2000) zjistil, 

že příbuzenské sítě byly základními jednotkami v produkci a spotřebě mezi rurálně-

urbanistickými migranty v Mexiku. Jiný antropolog, Rodriguez spatřil, že „čím větší je 

sociální sít, která slouží k organizaci nelegální migrace, tím větší jsou sociální a ekonomické 

zdroje, které mohou být shromážděny pro usídlování, které následovně vede k lepší stabilitě 

domácností.“ (Brettel, 2000: 108). 

Ho (1993, in Brettel, 2000) se ve svém výzkumu dívá na sdílení a reciprocitu, které 

vznikají v rámci příbuzenské sítě a které přesahující národní hranice. Tyto sítě slouží k tomu, 

aby vytvořily mezinárodní rodiny a společnou praktiku výchovy dítěte. Tyto sítě pomáhají 

migrantům dosáhnout jejich cílů.  
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Ekonomický sociolog Granovetter ve své práci „Síla slabých vazeb“ (od roku 1973) jako 

jeden z prvních zdůraznil důležitost sociálních vazeb v procesu šíření informace. Nabízí 

používání analýzy sociálních sítí jako nástroj pro slučování mikro- a makro- úrovní sociální 

teorie.  

Granovetter tvrdí, že analýza procesů interpersonálních sítí dovoluje nejlépe vytvořit 

mosty mezi makro- a mikro- úrovněmi. Podle jeho názoru, při pomoci takových sítí se 

uskutečňuje transformace mikro-interakce do makro-struktur a zpáteční transformace do 

malých skupin. 

Na příkladu analýzy interpersonálních sítí, Granovetter ukazuje, jak daný parametr může 

být spojen s různými makro-fenomény, jako difúze, sociální mobilita, politická organizace 

a sociální soudržnost.  

Ve své práci Granovetter zjistil, že lidé nejčastěji dostávají takovou práci, o které se 

dozvěděli od jim nepříliš známých lidí, než od blízkých známých. Mark Granovetter vysvětlil 

daný fenomén tím, že když jedinec komunikuje se dvěma lidmi docela často, je vysoká 

pravděpodobnost, že tito dva lidé se také znají a komunikují mezi sebou. Jinými slovy, vazby 

mezi lidmi často formují pevné shluky, kde všichni účastníci jsou mezi sebou propojeni. Síla 

slabých vazeb je přesně v tom, že takové slabé vazby dovolují informačním proudům se 

vyrvat z uzavřeného shluku. 

Sílu vazeb Granovetter chápe jako kombinaci množství času, emocionální intenzity, 

blízkosti, nebo vzájemné důvěry a recipročních služeb, které charakterizují danou vazbu. 

Silná vazba předurčuje k delšímu společnému trávení času. Granovetter se odkazuje na 

George Homanse, který tvrdí, že „Čím častěji lide spolupůsobí, tím silnější přátelské pocity 

mezi nimi budou“ (Homans 1950: 133, in Granovetter, 1973: 1362) Také podle Granovettera 

a jiných vědců, čím je silnější vazba mezi dvěma individui, tím víc jsou si stejné v různých 

aspektech. 

Podle Granovettera, hlavní zásluhu na šíření informace mají mosty. Mosty označil za 

spojení v síti, které je jedinou cestou mezi dvěma body (body mohou být spojené nepřímo). 

Podle vědce není žádná silná vazba mostem. Granovetter předpokládá, že v triádě B-A-C, 

která je sestavena ze spojení dvojic vztahů mezi A-B a A-C, B a C se mohou znát nezávisle na 

A.  

Podle Granovetteru silné vazby subjektu formují hustou sít a slabé – méně hustou. Jak 

tvrdí autor: „Čím mině je u subjektu nepřímých kontaktů, tím více budou omezené jeho 

znalosti o světě, který je za hranicemi jeho přátelského kruhu. Slabé vazby-mosty (i ty 
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nepřímé kontakty, které oni zprostředkují) hrají významnou roli: dávají možnost manipulovat 

sítěmi, dostávat sociálně vzdálené nápady, vlivy a informace“. (Granovetter, 1973: 1371). 

Granovetter upozorňuje, že jeho model interpersonálních sítí je určen pro formování vazeb 

mikroúrovních sítí mezi sebou a s více širokými a méně strukturovanými sítěmi na marko-

úrovni. Proto ve své práci Goranovetter klade důraz na slabé vazby, a ne na silné. Slabé vazby 

s větší pravděpodobností spojí členy různých malých skupin, než silné. Silné jsou z pravidla 

soustředěny uvnitř jednotlivých/samostatných skupin.    

 

2.2. Sociální stratifikace a pozice vyšší sociální vrstvy ve společnosti 

„V každé společnosti zjišťujeme, že životní úděl některých lidí je daleko příznivější než 

ostatních. Jedni jsou na tom po materiální stránce lépe a jiní hůře, někteří rozhodují a jiní se 

těmto rozhodnutím podřizují, někteří jsou všeobecně váženi a ctěni, zatímco jiní mohou být i 

v opovržení. „ (Šanderová, 2000: 9). Sociologové v této souvislosti hovoří o sociální 

stratifikaci. Pojem stratifikace je latinského původu (stratum = vrstva) a znamená společenské 

rozvrstvení.  

Giddens rozlišuje čtyři základní systémy stratifikací: otroctví, kasty, stavy a třidy. Otroctví 

představuje extrémní formu nerovnosti, kde někteří jedinci jsou doslova majetkem jiných a 

v dnešní době prakticky vymizelo. Kastový systém je zakotvený v náboženství, které 

legitimizuje práva a povinnosti členů jednotlivých kast. Stavy patří k dějinám feudální Evropy 

a byly tvořeny vrstvami, které měli vůči sobě navzájem různá práva a povinnosti. Stratifikační 

systém moderní společnosti je třídní systém. Na rozdíl od ostatních systémů stratifikaci, nemá 

třídní systém pevné hranice. Podle Giddense existují tři hlavní třidy: vyšší (zaměstnavatelé, 

bankéři, průmyslníci), střední třida (odborníci a úředníci), dělnická třída (manuálně pracující). 

V některých průmyslových zemích existuje čtvrtá třída, zemědělci.  (Giddens, 2001). 

Podkladem třídního rozdělené jsou zejména ekonomické rozdíly mezi skupinami jednotlivců. 

Existují však jiné nerovností, například nerovností mezi muži a ženami, mezi představiteli 

různých ras a etnik, „které jsou důsledkem symbolického hodnocení části společnosti jako 

nerovnoprávného a jsou ukotveny v hodnotovém systému společnosti, tj. v její kultuře.“ 

(Šanderová, 2000: 24). 

S ohledem na mojí práci, která se věnuje kulturní adaptaci a je zaměřena na vyšší sociální 

vrstvu společnosti, zajímá mě, jak je v literatuře uvažováno o kultuře vyšších sociálních 

vrstev jako takových, i ve vztahu k jiným sociálním vrstvám. 



17 
 

Bourdieu ve své práci „Teorie jednání“ hovoří o nutnosti správné analýzy vztahu mezi 

„sociálním postavením, dispozicemi (či habitusy) a zajímáním postojů, tj. „volbou“, kterou 

sociální činitelé provádějí v nejrůznějších oblastech praxe, ve stravování, sportu, politice, 

hudbě atd. „(Bourdieu, 1998: 13) 

Základnými pojmy práce Bourdieuho jsou sociální prostor, sociální pozice a habitus.  

Podle Bourdieu sociální prostor vypadá tak, že jsou v něm aktéři nebo skupiny rozmístěni 

podle pozic, stanovených statisticky na základě dvou principu diferenciace: kapitálu 

ekonomického a kapitálu kulturního. Jinými slovy, prostor je chápan, jako celek různých  

spoluexistujících pozic. A sociální pozice v sociálním prostoru, je pozicí ve struktuře 

distribuce různých druhů kapitálu.  

Podle autora „aktéři mají tím víc společného, čím blíž k sobě mají v těchto dvou dimenzích 

(kapitálů), a tím méně, čím jsou od sebe vzdálenější.“ (Bourdieu,1998: 13) 

Jak tvrdí Bourdieu prostor sociálních pozic se odráží v prostoru postojů prostřednictvím 

prostoru dispozic (či habitusů). Habitus je systémem diferencujících odchylek určující různá 

postavení ve dvou hlavních dimenzích sociálního prostoru, odpovídá systému diferencujících 

odchylek ve vlastnostech aktérů (nebo skupin aktérů).  Jinými slovy, habitus je systém 

dispozicí, který určuje a strukturuje praktiky aktérů a jejich představy. Habitus produkuje 

individuální a kolektivní praktiky. Tak aby tyto praktiky byly v souladu s tím, jak je to 

správně. Habitus zaručuje „správnost“ praktik lepé než jakákoliv vyjádřena formální pravidla 

a normy. Habitus dovoluje aktérům se spontánně orientovat v sociálním prostoru a reagovat 

adekvátní na události kolem sebe.      

Tak habitus produkuje „obecné přijaté“ způsoby chování, které budou pozitivně 

posouzené, jelikož jsou přizpůsobeny k logice, která je charakteristická pro dané sociální pole.  

Hlavní tezí svého díla, koncept habitus, Bourdieu ještě definuje jako „ generativní a 

jednotící princip, který z charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému postavení, 

vytváří jednotný životní styl, tj. celek, v němž se sjednocuje volba osob, statků i praktických 

činností“ (Bourdieu, 1998: 16).  Každý jedinec bude jednat a podporovat životní styl, který 

bude v souladu s jeho habitem.    Klasifikace předmětů a faktů, ocenění různých praktik a 

jejich výsledků (vkus) všechno probíhá v rámci habitu.  

Podle Bourdieu „habitusy, stejně jako společenské pozice, jejichž jsou plodem, jsou 

diferencované: také však diferencující. Jsou nejen odlišné či odlišované, ale samy také 

odlišnosti plodí: uvádějí v činnost různé principy diferenciace nebo užívají společných 

principů diferenciace různým způsobem.“ (Bourdieu,1998: 16).     
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Jinými slovy habitus ukazuje a určuje rozdíl mezi praktickými činnostmi lidí s různými 

habitusy. To co jedí, způsob, jakým to jedí, jak sportují, jejich názory a způsob, jakým je 

vyjadřují. Habitusy jsou „klasifikační schémata, principy klasifikace, principy vidění a 

rozlišování, různého vkusu“. (Bourdieu, 1998: 16). Ukazují a rozlišují co je správně a co není, 

co je vulgární a co je elegantní. 

Habitus je soubor individuálních předpokladů pro vnímání, myšlení a jednání ve světě 

určitým způsobem. Podle Bourdieu každý aktér zajímá konkrétní pozice v rámci sociálního 

prostoru. Z dané pozice vnímá svět a také přizpůsobuje své myšlení a jednání sociální pozici. 

Postupem času se jedinec ztotožňuje se svojí pozicí.   

Habitus má tendenci/sklon k neměnnosti a chrání sám sebe od krize a kritických útoků. 

Habitus zajišťuje stálé prostředí, ke kterému je aktér zvykly, a relativně stálý kruh situací. 

Habitus zajišťuje blízkost v sociálním prostoru s lidmi, se stejnými habitusy.  

Podle Bourdieu „ Lidé zaujímající postavení v jedné určitě omezené části prostoru si 

budou jednak bližší (svými vlastnostmi a dispozicemi, svým vkusem) a jednak ke sblížení 

ochotnější: a sblížení, zmobilizování také přístupnější.“  (Bourdieu,1998: 18).       

Aktéři jednání a bojují za zachování nebo rozdělení různých druhu kapitálu a za postavení 

v sociálním prostoru, v souladu s tím postavením a podle toho, jaké představy o něm mají. 

Bourdieu se odkazuje na slavnou Pascalovou větu: „Svět mne obsahuje a pohlcuje jako pouhý 

jeden bod, já však obsahuji svět“. Podle Bourdieu sociální prostor pohlcuje aktéra jako pouhý 

jeden bod. „ Tento bod je hlediskem, principem pohledu vycházejícího z určitého bodu 

v prostoru, z určité perspektivy, jejíž forma a obsah jsou dány objektivním postavením, 

z něhož je zaujímána.“ (Bourdieu,1998: 20).   Sociální prostor dokonce rozhoduje o tom, 

jakou představu o něm sociální činitelé mají.    

Sociální prostor je zkonstruován tak, aby aktéři, kteří mají stejné pozice, také se nacházeli 

ve stejných podmínkách a podřizovali se stejným pravidlům. Tito aktéři mají podobně 

dispozice a zájmy, produkují stejné (nebo skoro stejné) praktiky. Dispozice, které jsou získané 

v sociální pozici, také předurčují adaptace k dané pozici. Což vyvolává tak zvaný „pocit 

svého místa“, to co vede k tomu, že jeden člověk se chová „skromně“ a jiné například „drží 

distance“. Takové strategie mohou se vykonávat podvědomě a jsou pěvně ukořené v habitu 

aktérů.       

Na konci teoretické části své práce bych chtěla popsat otázky, na které budu odpovídat 

v empirické části své práce. Základní otázka zní: jaký vliv na integraci ruských migrantů do 

české společnosti má jejích příslušnost k vyšší sociální vrstvě? Toto základní otázka má dvě 

podotázky. První podotázka: jak kategorizují ruští migranti z vyšší sociální vrstvy sociální 
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okruhy, v nichž se pohybují? Druhá podotázka: Jak zacházejí ruští migranti z vyšší sociální 

vrstvy s vybranými kulturními prvky v kontextu života v České republice.    
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3. Metodologie 

3.1.  Výzkumná strategie 

Cílem mého výzkumu je popsat vliv příslušností k vyšší sociální vrstvě na integraci 

ruských migrantů do české společnosti. 

S ohledem na položené výzkumné otázky ( viz Kapitola 2.2), jsem vybrala jako 

nejvhodnější strategii kvalitativní výzkum, protože mne umožní nahlédnout na ten problém do 

hloubky a zevnitř sledované skupiny. 

Kvalitativní výzkum se „většinou zaměřuje na život lidí a jeho jednotlivých životních 

sekvencí, jež se snaží pochopit a porozumět jim. Kvalitativní metody se užívají k odhalení a 

porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také 

použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední 

řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se 

kvantitativními metodami obtížně podchycují.“  (Strauss, A., Corbinová, J.,1999). 

 

3.2. Techniky sběru dat. 

Zvolenou technikou sběru dat stal polostrukturovaný rozhovor. Tento druh rozhovoru 

představuje seznám otázek nebo témat, které je nutné v rámci rozhovoru probrat. Pomáhá 

udržet zaměření rozhovoru, ale zároveň dovoluje dotazovanému uplatnit vlastní perspektivy a 

zkušenosti. (Hendl, J., 2008). 

Polostrukturovaný rozhovor jsem koncipovala do jednotlivých tematických okruhů, které 

se vztahují jednak ke kontextu života migrantů v ČR (účely a motivace informátorů pro 

příjezd do české republiky, financování migrace), jednak k reflexi sociální struktury v České 

republice, jednak k vybraným kulturním prvkům (bydlení, oblečení, způsoby stravování, auto, 

škola, volnočasové aktivity). 

Pořadí otázek nebylo v rozhovorech totožné, zejména pokud se dotazovaný dostal dříve 

k tématu uvedenému později, ale předem zvolené tematické okruhy byly v rozhovorech 

dodržovány. 

Všechny rozhovory probíhaly v ruském jazyce, jelikož ruština je pro mé informátory 

mateřským jazykem. Komunikace v mateřském jazyce byla důležitá, umožňovala získat více 

informaci.  
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Před začátkem rozhovorů jsem informovala informátory o účelu svého výzkumu a o 

tématu otázek a požádala je o informovaný souhlas. Ujistila jsem je, že budou 

anonymizování, a že rozhovor můžou kdykoliv ukončit. 

Všechny rozhovory se uskutečnily v květnu roku 2013 a byly nahrány na diktafon.  Výběr 

prostředí, kde bude rozhovor probíhat, jsem ponechala na informátorech. Čtyři rozhovory 

proběhly v restauraci, jeden v kavárně a tři u informátorů doma. Délka každého rozhovoru je 

přibližně 60 minut 

 

3.3. Výběr vzorku. 

Jako strategii výběru vzorku jsem zvolila účelový výběr. 

 Vzorek jsem hledala ve své sociální skupině, přičemž v rámci toho výzkumu jsem do 

výzkumu oslovila ještě dvě mladší informátorky. Ukázalo se však, že v toto smyslu věk a 

délka pobytu v cílové země hrají velkou roli. Tyto informátorky, které na rozdíl od ostatních 

informátorů byly na území České republiky pouze půl roku, a bylo jim sedmnáct let, jsem 

proto z toho výzkumu vyloučila. Jejích zkušenost, resp. reflexe jejich zkušenosti je úplně jiná 

a mým cílem nebylo komparovat dvě možné perspektivy. 

 Během výzkumu jsem udělala rozhovory s osmi informátory, z nichž šest jsou ženy a 

ostatní dva jsou muži. Kritéria výběru informátoru byli následující: přítomnost v České 

republice, věk, status studenta, Ruská federace jako země původu, příslušnost k vyšší sociální 

vrstvě a studium na vysoké škole v Praze.  Informátoři jsou tedy ruští studenti vysokých škol 

v Praze ve věku od 21 do 28 let s dobou pobytu na území České republiky od 2 do 6 let.  

 

Jednotliví informátoři 

Informátor/ka věk Místo původu Délka pobytu Typ školy 

Informátorka č. 1 28 let Moskva Šest let Státní (Univerzita Karlova) 

Informátorka č. 2 21 let Moskva Dva roky Soukromá (UNIP) 

Informátorka č. 3 25 let Kazan Čtyři roky Státní (Univerzita Karlova) 

Informátorka č. 4 25 let Moskva Čtyři roky Soukromá (UNIP) 

Informátorka č. 5 27 let Novosibirsk Pět let Soukromá (VŠH) 

Informátor č. 6 27 let Moskva Šest let  Státní (VŠE) 

Informátor č. 7 21 let Ufa Sedm let Soukromá (VŠH) 

Informátorka č. 8 26 let Samara Pět let Státní (Univerzita Karlova) 

 

3.4. Analýza dat 

Všechny rozhovory nejdřív přepsala v ruštině a pak přeložila do češtiny, abych mohla do 

textu práce vkládat již přeložené citace. Pro analýzu dat jsem provedla kódování. Pracovala 



22 
 

jsem ve dvou krocích, nejprve jsem provedla tematické kódování, podle vybraných 

sledovaných témat (kulturní prvky x sociální skupiny). Dále jsem přistoupila k hledání vztahů 

mezi kódy, jež odkazovaly na kulturní prvek a sociální skupinu a konstruovala interpretativní 

kódy, které odkazovaly na pozici mladých ruských migrantů v prostoru ČR.  

Z hlediska interpretace se tedy kategoriemi staly vybrané kulturní prvky a kategorie 

označující reflektované sociální skupiny. Třetí typ kategorií měl definovat povahu migrace 

sledovaných informátorů. Tyto kategorie se staly základem pro představení dat a jejich 

interpretaci. 

3.5. Hodnocení kvality výzkumu 

Výzkum je obvykle chápán jako činnost prováděná outsiderem či cizincem, který vstupuje 

do společnosti a pokouší se dozvědět co možná nejvíce o způsobu života místních lidí. 

Existuje však ještě jedna pozice, z níž lze výzkum provádět - je jí pozice insidera, tedy osoby, 

která je sama členem kulturní, rasové či etnické skupiny, kterou zkoumá. (Jones, Delmos J., 

1970) 

Vzhledem k tomu, že s informátory přátelím, patřím k jejich sociální vrstvě, byla jsem jim 

známa, uvědomují, že to do jisté míry přináší výhody, protože ty věcí dokážu dobře 

reflektovat. Výhodou je, tomhle směru byly rozhovory velice otevřené. Na druhou stranu, 

kvůli tomu, že jsem členkou jejích sociální skupiny, musela jsem je na některé věci doptávat, 

protože informátoři je brali jako samozřejmost. 

Všechny moje interpretace se vztahují na tyto informátory a nemají potenciál byt 

zobecnění. 
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4. Analýza rozhovorů  

Jak se ukázalo z rozhovorů, sociální svět mých informátorů se rozděluje do tří sociálních 

skupin:  

 svět lidí z bývalého sovětského svazu, co mají velký ekonomický potenciál 

 svět migrantů ze zemí bývalého sovětského svazu  

 svět České majority, která je reprezentována vrstevnickou skupinou 

Do jisté míry se toto vidění světa promítá i do toho, jak oni uvažují a zacházejí s kulturními 

prvky, které je umisťují v té sociokulturní struktuře v České republice. 

V úvodu své práce jsem si položila základní otázku a v této kapitole ji řeším na základě 

vybraných tematických okruhu, které se vztahují jednak k reflexi sociální struktury v České 

republice, a jednak k vybraným kulturním prvkům. Kulturní prvky jsem vybrala takové, které 

v životě mladých lidí vystupují jako všeobecně sdílené a které v rámci těch rozhovorů byly 

vždycky zmíněné a jsou pro informátory důležité. Táto část mé práce je z toho důvodu 

rozdělená do následujících kapitol. 

4.1. Pozice informátorů v migraci 

Na začátku své analýzy rozhovorů musím představit účely a motivace informátorů pro 

příjezd do České republiky. Stejně důležitý je i jejich pobytový status, rodinné zázemí a 

způsoby financování migrace, které rámují jejich pobyt v ČR. 

Motivace migrace do ČR 

Skoro všichni informátoři se přestěhovali do České republiky, aby získali vysokoškolského 

vzdělání. Přesto, že někteří už nastoupili na univerzity v Rusku, nebo dokonce tam sudovali a 

získali absolutórium, rozhodli ještě investovat do dalšího vzdělání v zahraničí, protože ho 

pokládají za lepší a prestižnější.  

„Přijela jsem studovat, i když v té době již jsem studovala na univerzitě v Moskvě, chtěla 

jsem získat vzdělání v Evropě nebo v USA, je prestižní a cení se víc i v Rusku.“ (informátorka 

č. 1) 

„Já jsem přijela, protože evropské vzdělání je prestižní, je to velké plus do životopisu, to mi 

pomůže najít dobrou práci.“ (informátorka č. 3) 
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Důvody pro volbu České republiky se u většiny informátorů taky shodují. Jak se ukázalo, 

migrační sítě hrají velkou roli při výběru cílově země. Většina informátorů uvedla, že vybrali 

Českou republiku, protože jim doporučili přátele, kteří už v Praze studovali, nebo protože 

předem do Prahy přestěhovali jejích starší sourozenci. Dalšími důvody byly relativní blízkost 

k Rusku ve srovnání se Spojenými státy, snadnější získávání víza do České republiky ve 

srovnání s ostatními státy Evropy. 

„Původně jsem chtěla jet do Spojených Států, ale byl problém s vízem, a pak jeden otcův 

přítel, jehož syn už studoval zde v Praze, doporučil nám Českou republiku, řekl o programu 

UniPrep. Myslím si, že jeho doporučení bylo rozhodujícím faktorem, protože před stěhováním 

do Prahy, nikdo z naší rodiny v Čechách nikdy nebyl. Takže nakonec i mama byla víc 

spokojena, protože Praha je bliž.“ (informátorka č. 1) 

„Upřímně řečeno, plánovala jsem jet studovat do Ameriky, ale kvůli tomu, že v Praze už 

studovala moje starší sestra, rodiče rozhodli, že taky pojedu do Prahy. Mama byla spokojená, 

že nebudu sama v cizím státě.“ (informátorka č. 4) 

 „Do Prahy jsem se dostal skoro náhodou, jeden kamarád řekl, že jede studovat do Prahy 

a navrhnul jet taky, rodiče mě v tom podpořili. Tak jsem se dostal do Čech.“ (informátor č. 6) 

Pouze jedna informátorka uvedla možnost bezplatného vzdělání jako důvod pro výběr 

České republiky.  

„Vybrala jsem Českou republiky, protože ve srovnání s většinou evropských státu neměla 

jsem platit za studium.“ (informátorka č. 8) 

Pobyt v ČR 

Většina informátorů přijela do České republiky buď sama, nebo za sourozencem. Jejich 

rodiče zůstali v Rusku. Pouze jeden informátor se přestěhoval do České republiky s rodinou 

ve věku 15 let. Středoškolské vzdělání získal ve Střední škole při velvyslanectví Ruské 

Federace v České republice. Důvodem stěhování byla podle informátora nestabilní 

ekonomická situace v Rusku. 

„ My jsme přestěhovali do Prahy, ještě když mi bylo 15. Prostě rodiče už nechtěli zůstávat 

v Rusku kvůli ekonomické situaci. Tak máma je s námi tady a otec se stará o byznys v Rusku.“ 

(informátor č. 7)  
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S výjimkou informátora, který zde je za účelem usídlení, všichni ostatní informátoři 

uváděli jako účel pobytu studium.  Proto mají většinou dlouhodobý pobyt, nejčastěji víza na 

dva roky. Nicméně již tři informátoři získali v průběhu pobytu v ČR status trvalého pobytu. 

Jedním z nich je informátor, který zde žije s rodinou.  To znamená, že není výjimkou, že se 

informátoři v průběhu studia rozhodují se v ČR usídlit. Toto rozhodnutí však v současné době 

odkládají až na dobu ukončení studia.  Roli při rozhodování budou podle informátorů hrát 

zejména navázané sociální vazby zde. Zejména dívky, které mají vážné vztahy s muži žijícími 

v ČR, budou od toho odvíjet svá rozhodnutí. Nicméně návrat do Ruska není pro informátory 

jako takový vyloučen, s výjimkou informátora žijící v ČR s rodinou. Ruští studenti z vyšší 

sociální vrstvy chápou pobyt v ČR jako jedno z životních období, kdy studují a užívají si. Pro 

ně studium v ČR není pokusem o emigraci. 

„ Studium c ČR je pro mě důležitou životní zkušenosti, avšak nejsem si jistá, že po 

dokončení školy tady zůstanu. Klidně se můžu vrátit do Ruska, možná ne domu, ale někam do 

Moskvy a budu pracovat.“ (informátorka č. 8) 

Financování migrace 

Financování své migrace mladí Rusové z vyšší společenské vrstvy řeší v závislosti na 

rodinném zázemí v ČR a do jisté míry i na věku.  Obecně však lze říci, že život v Čechách jim 

platí rodiče.  Přesto můžeme u nich identifikovat tři strategie.  

 Nejběžnějším způsobem je, že rodiče posílají měsíčně určitou částku peněz, ze které 

informátoři pravidelně platí poplatky za byt nebo nájem (v případě bydlení v podnájmu), 

mobilní účty, zdravotní pojištění, nákup potravin, internet. Všechno, co zbyde, utrácí za 

zábavu, oblečení, kosmetiku, restaurace, benzin. Někdy se stává, že jim peníze, které mají na 

měsíc, dojdou dřív. Většinou se to stává, když si koupi nějaké dražší oblečení, techniku, nebo 

když často cestují.  

„Občas se mi stává, že nemám dost peněz, většinou, když si koupím nějaké dražší věcí nebo 

oblečení, ještě když jsou velké svátky, například Silvestr, a mám koupit hodně dárků.“ 

(informátor č. 6) 

„Většinou mi dochází peníze, když příliš často někam chodím nebo když kupuji něco 

v luxusních obchodech.“ (informátorka č. 8) 

V případě nedostatku prostředků, volají rodičům, kteří posílají další peníze. 
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„Volám tátovi, říkám, tatínku, došly mi peníze, přišli prosím další. Pokud má dobrou 

náladu, okamžitě posílá, a když má špatnou náladu, tak pošle třeba další den, ale vždycky 

peníze dostanu“ (informátorka č. 3) 

„Rodiče mi posílají měsíčně určitou částku peněz. Když nekupuji něco drahého, tak mi ta 

částka na měsíc stačí. Občas, když peníze skoro dojdou, ale chci koupit něco dražšího (mobil, 

počítač, jet na dovolenou), tak samozřejmě volám rodičům.“ (informátorka č. 5) 

Nikomu z informátorů se ještě nestalo, že by jim rodiče ty peníze neposlali, to znamená, že 

žádné finanční bariéry v dané skupině studentů neexistují.  

Mezi informátory se objevila ovšem i strategie, kdy informátorka již nechtěla být závislá 

jen na posílání peněz od rodičů.  Sama uvedla, že vzhledem ke svému věku není pro ni 

vhodné brát tolik peněz od rodičů, a proto šla pracovat.   

„Už rok pracují v cestovní kanceláři, protože už se stydím pořád brát u rodičů tolik peněz. 

Už tolik let studují, rozhodla jsem, že už je na čase začít pracovat. Samozřejmě rodiče platí 

většinu nákladů, ale mám radost z toho, že aspoň nějakou částku z toho platím já sama.“ 

(informátorka č. 1) 

Poslední strategií, danou způsobem etablování v ČR, je situace informátora, který žije 

s matkou v ČR. I jeho rodiče mu financují život. Nicméně on nemusí hospodařit s penězi, aby 

pokryl základní provozní náklady migrace. On hospodaří pouze s částkou na své volnočasové 

aktivity a zájmy.  

 

     4.2. Sociální sítě migrantů 

Mladí ruští migranti z vyšší sociální vrstvy, kteří studují na vysokých školách v ČR, si také 

vytvářejí vlastní sociální síť. Je jednak tvořena lidmi, kteří zůstali v Rusku, jednak lidmi, kteří 

jsou vázáni na prostor ČR. S ohledem na sledovaný koncept akulturace a integrace se 

zaměřím na analýzu povahy sociálních sítí v ČR. 

Informátoři sdílejí velmi podobné zkušenosti a používají podobné strategie pro navazování 

a udržování sociálních vazeb v cílové zemi.  Sami ve svých výpovědí  uvažují o sociální 

prostoru v ČR v následujících kategoriích:  Češi, spolužáci, cizinci, Rusové, kamarádi 

Češi 
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V této kapitole popíšu zkušeností informátorů s českou společností, a jaký mají z toho 

dojem. Většina informátorů si myslí, že česká společnost je uzavřena vůči cizincům, 

nepřijímá je. Někteří informátoři odůvodňují ten postoj historickou minulosti. 

„Většina Čechu nás prostě nevšímala, nevím proč. Možná je to kvůli historickým 

událostem. Rozumím tomu, ale na druhou stranu to bylo tak dávno. Například my máme 

dobrý vztah k Němcům, i když jsme s nimi bojovali. Nebo jsme prostě jiní než Češi, možná 

nám prostě nerozumějí, protože máme jinou mentalitu, pohled na věci. Necítila jsem, že chtějí 

se mnou komunikovat, a proto jsem se přestala snažit o jakýkoliv kontakt. Hlavně prostě 

nechci cítit opravdu negativní postoj k sobě, je to samozřejmě nepříjemné.“ (informátorka č. 

1) 

„Zdá se mi, že Češi jsou xenofobní. Chápu, že dlouho Česká republika byla uzavřeným 

státem, ale je to už v minulosti. Každý rok do Čech stěhuje víc a víc cizinců a je na čase se 

naučit s tím žit. Většina české společnosti stále se dívají na cizinci (zejména na ty, kteří 

pocházejí z východu) jako na lidi, kteří přicházejí sem a berou jim pracovní místa. Nepopírám 

to, že hodně lidí sem přijíždí v naději na lepší život, ale je tu hodně cizinců, kteří naopak 

investují miliony do české ekonomiky, nakupují zde byty, auta, utrácí hodně peněz 

v restauracích.“ (informátor č. 6) 

Několik informátorů uvedli svoje negativní zkušeností, ale zdůrazňují, že většinou 

nepřátelství projevovali příslušníci starší generace: 

„ Celý svůj první rok v Čechách jsem cítila nepřátelství ze strany české společností. 

Například jednou jsem čekala na autobus, na zastávce bylo hodně lidí, autobus přijel, byla 

jsem poslední ve frontě na autobus, a když jsem začala nastupovat, tak jeden starší pan mi 

řekl, že už tu není žádné místo a musím počkat na další autobus. Dlouho jsem s Čechy 

nechtěla komunikovat. Dneska už takové nepřátelství necítím, nevím, čím to je.“. 

(informátorka č. 4) 

„V podstatě dlouhou dobu jsme s Čechy vůbec nijak nekontaktovali, možná občas při 

nákupech a v restauraci, protože jsme navštěvovali jazykové kurzy, kde všichni studenti byli 

cizinci. První opravdu negativní zkušenost byla pár měsíců po přestěhování. Vraceli jsme se 

domu s kamarádem a samozřejmě mluvili rusky. Najednou to slyšel pan, kterému bylo asi 

kolem sedmdesáti, a začal nadávat, skoro křičel, proč tady mluvíme rusky a proč jsme vůbec 
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přijeli do Prahy. Ve škole pak my s Čechy nekamarádili, ale žádný negativní postoj taky 

nebyl, prostě nás nevšímali.“ (informátorka č. 5) 

Několik informátorů však říkalo, že k Čechům negativní vztah nemají i přesto, že majoritní 

populace nepřijímá. Vysvětlují to odlišnou mentalitou, pohledem na život.  

„Mám k Čechům dobrý vztah, nic spatného mně ne udělali, ale zda se mi, že kvůli různé 

mentalitě, pohledu na věci, zvyků, přátelství mezi námi nefunguje. Češi jsou pragmatici, zdá 

se mi, i když mají peníze, nebudou je moc utrácet. Když jsme svým spolužákům Čechům 

nabízeli jít na jídlo do restaurace, říkali, že je to příliš drahé, a to i holky, které májí luxusní 

kabelky a jezdí autem do školy. U nás naopak, můžeme utratit poslední peníze v baru a 

nemyslíme si na to, co bude zítra.“ (informátorka č. 2) 

„My jsme úplně jíní, než Češi, máme jinou mentalitu. Zdá se mi, že nikdy nebudeme se 

chovat tak, jak oni, možná pokud bych se přestěhoval do Čech, když jsem byl docela malý, 

tehdy bych pravděpodobně převzal jejich názory na život, zvyky a tradice, ale teď mám své 

životní postoje, ideály, které se vyvíjely ještě v Rusku a které ve mně vychovali moji rodiče a z 

toho, že jsme se přestěhovali, se nic nezměnilo. Zdá se mi, že už zůstanu sám sebou, a 

nezměním se v jakékoliv společnosti.“ (informátor č. 7) 

„Nemám s nimi ani špatnou ani dobrou zkušenost, jsem pro ně prostě cizinka“ 

(informátorka č. 5) 

Jedna informátorka odpověděla, že odlišnou mentalitu nemusíme brát jako něco 

negativního, protože v některých postojích Čechům „prohráváme“: 

„Češi jsou víc zodpovědní než my. Nedávno se mi stálo, že mi na parkovišti někdo 

poškrabal auto, tak ten člověk pak na tom autě nechal svoje telefonní číslo a omlouval se. U 

nás by nic takového nikdy nestalo, člověk by prostě odjel.“ 

Čechy tedy mladí Rusové z vyšší sociální vrstvy hodnotí v několika ohledech. Shodují se 

na tom, že nejsou z jejich strany přijímáni a proto se ani nesnaží do této společnosti vstoupit. 

Zároveň o nich přemýšlejí.  Hovoří o jejich odlišné mentalitě, hodnotách a normách. Přestože 

jsou pro ně nepřijatelné, ne vždy je odsuzují.  Pohled informátorů na Čechy je v tomto směru 

tedy ambivalentní. 

Spolužáci 
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Informátoři mluví o kontaktech na své spolužáky. Jsou determinováni tím, do jaké školy 

chodí. Ti co chodí na české vysoké školy, mluví o Češích a rusky mluvících. Ti co navštěvují 

mezinárodní univerzity, naopak odkazují na cizince a rusky mluvící. 

„Všichni moji přátelé jsou moji spolužáci, s nimiž jsem se setkala ve škole. Většina z nich 

rusky mluvící studenti ze zemí bývalého SSSR, ale mám pár anglicky mluvících kamarádů. 

Češi mezi nimi nejsou, protože je v naší škole skoro nemáme.“ (informátorka č. 2) 

„Spolužáky, se kterými komunikuji nejčastěji, jsou rusky mluvící studenti, často chodíme 

na oběd nebo do kina. Mam několik známých spolužáků z ČR, můžu s nimi občas zajít někam 

na kávu. Často komunikuju také s jinými studenty s různých zemi – USA, UK, Španělsko, 

Italie, Francie, atd.“ (informátorka č. 4) 

„No ve škole mám spoustu známých, a většinou jsou to studenti  z bývalého Sovětského 

svazu.  Seznámili jsme se všichni na univerzitě, ale komunikujeme i mimo školu, mnozí se stali 

mými dobrými přáteli. To znamená, že se společně učíme a společně odpočíváme. S Čechy na 

univerzitě téměř nejsme v kontaktu, jen občas, když chodím celý semestr na nějaký seminář a 

tam chodí pořad ti samí lidé, pak můžeme někdy popovídat.“ (informátorka č. 1) 

Rusové  

To, že nejvíc komunikují s rusky mluvící společností, vysvětlují informátoři společnou 

mentalitou: 

„Komunikují s lidmi z různých států, ale většina jsou rusky mluvící studenti.  S nimi se 

cítím pohodlnější, není žádné napětí, máme stejnou mentalitu, nemusím jim nic vysvětlovat.“ 

(informátorka č. 4) 

Oslavy jsou kulturním prvkem, který spojuje informátory s celou skupinou rusky 

mluvících. Svátky a slavení těch svátků bezprostředně nesouvisí s habitem bohatého ruského 

migranta, ale je spojuje daleko víc s habitem Rusa, ve svém přesahu s identitou ruského 

migranta. 

„ Řekla bych, že se snažíme dodržovat naše svátky a tradice, jsem opravdu ráda, že 

nezapomínáme, že jsme z Ruska.“ (informátorka č. 4) 

„9 května slavíme Den Vítězství -День победы. Je to zvláštní den pro všechny Rusové. 

Každý rok se snažíme chodit na Olšanské hřbitovy a přinášíme k památníku kytice jako úctu 
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sovětským vojákům padlým ve druhé světové válce. A mám radost z toho, že každý rok tam 

chodí víc a víc lidí.“ (informátor č. 7) 

Přátele 

Nemluví o nich jako o bohatých a priory. Jejich ekonomická pozice je však obsažena 

v stylu života, který zde informátoři žijí. To lze zřetelně rozkrýt na analýze vybraných 

kulturních prvků, které souvisí s životem ruských migrantů z vyšší sociální vrstvy v ČR. 

„ Pro bližší přátelství vybírám lidí, kteří jsou mne blízké podle zájmu a životního stylu. 

Chci věřit, že budou mě brát takovou, jaká jsem.“ (informátorka č. 1) 

„Nebudu kamarádit s někým jenom kvůli tomu, že má peníze. Vybírám kamarády podle 

toho, jaké mají životní principy, zájmy. Nejspíš budeme mít stejné životní hodnoty a představu 

o budoucností, koníčky. Mám rada když člověk plánuje svou budoucnost, má plány, chce 

něčeho dosáhnout, nežije jenom dneškem. . A téměř vždycky ti lide ,májí stejné sociální 

postavení jako já, protože májí víc možností v životě, peníze tomu hodně napomáhají.“ 

(informátorka č. 3) 

„Pro mě hlavně aby člověk byl dobrý, přátelský. To, kolík má peněz u sebe-není tak 

důležité. Očekávám od přátel příjemné komunikace, a že budeme mít důvěryhodné vztahy.“ 

(informátorka č. 2) 

4.3. Bydlení 

Jedním z kulturních prvků, kterému informátoři věnovali velkou pozornost, je bydleni. 

Většina z nich teď bydlí ve vlastním bytě. Dříve, než si ovšem koupili byt do osobního 

vlastnictví, byla jejich zkušenost různá. Někteří si první roky v ČR platili pronájem bytu. 

Několik z nich bydlelo rok na koleji vzhledem k tomu, že přijeli do Prahy rámci programu 

UniPrep. Zkušenost z bydlení na koleji mají spíš negativní, a proto hned po ukončení 

programu se všichni přestěhovali buď do vlastního bytu, který hledali už předem nebo do bytu 

v pronájmu.  

„První rok jsem bydlela na koleji v rámci programu UniPrep a úplně mi to stačilo. Chtěla 

jsem velký byt, kde budu mít vlastní nábytek a bude tam klid. Na koleji to nebylo možné, někdy 

se nedalo spát do rána, protože v sousedním pokoji mají párty a ten nábytek se prostě 

rozpadal.“ (informátorka č. 8) 
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Kritéria pro výběr bytu se liší pouze nepatrně. V každém případě byt vybírali pečlivě.  

Důvodem kromě kvality bydlení mohla být i investice, kterou tímto učinili.  

„V té době jsem bydlela v Praze jen par měsíců, ale táta už chtěl tady koupit byt. Já jsem 

v podstatě ještě ani nevěděla, jestli v Praze zůstanu, ale řekl mi, že byt je vždycky dobrá 

investice. A jestli se vrátím domu, tak ho můžeme pronajmout.“ (informátorka č. 3) 

Pro všechny informátory bylo důležité, aby byt byl nový, velký a nacházel se 

v novostavbě, nejlíp v uzavřené rezidenci, kde jsou bezpečnostní kamery a hlídači a většinou 

mají svůj park nebo zahradu. Vzhledem k tomu, že většina informátorů má auto, je pro ně 

důležitá i přítomnost garážového stání. Lokalita taky hraje velkou roli, všichni uvedli, že 

hledali byt v klidné lokalitě, ale měla by být co nejblíže k centru. Jedna z informátorek 

uvedla, že pro ni jsou důležití sousedé: 

„Byt, ve kterém teď bydlíme, jsme vybírali dlouho, asi rok. V té době většina pěkných 

novostaveb nebo rezidencí byli někde na okraji Prahy. My jsme ale chtěli, aby byt byl 

víceméně v centru. Důležitým faktorem byli sousedi. Je to logické že koupit si nový být 

v rezidenci mohou jen bohatí lidé, proto s největší pravděpodobností tam nebude bydlet 

někdo, kdo celý den pije doma pivo a pak nebude řvát na celý barák. Navíc v rezidenci máme 

bezpečnostní kamery a hlídače a jsem spokojená, protože vím, že nikdo cizí do budovy 

nevejde.“ (informátorka č. 1) 

Pro informátory, kteří nemají auto, důležitým faktorem byl dobrý spoj MHD. 

„Byt jsme chtěli v klidné lokalitě, ale nedaleko od centra města, školu mám v centru, auto 

má jenom bratr a já vlastně zatím nemám ani řidičák, proto vedle bytu měla byt tramvajová 

nebo autobusová zastávka.“ (informátorka č. 2) 

 Při výběru bydlení v podnájmu, omezujícím faktorem byl postoj majoritní populace 

k cizincům: 

„Nakonec jsem vybrala byt na Žižkově, protože je to v blízkosti centra, je to novostavba, 

byl tam skoro nový nábytek a majitelovi nevadilo, že jsem cizinka. Vůbec jsem ani netušila, že 

hodně lidí v Praze nechtějí pronajímat byty cizincům. Hodně často se dá v inzerátech najít 

větu „ zvířata a cizince- ne“, to mě hodně překvapilo.“ (informátorka č. 5) 
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Co se tyče zařizování bytu, většina informátorů preferují nábytek z designerských 

obchodu, ale někdy doplňují interiér drobným nábytkem nebo bytovými doplňky z levnějších 

obchodů (IKEA, kika) 

 „Byt zařizovala máma, ona je designérka interiérů. Nábytek je různý, většina je 

z designerských obchodu a je drahý. Mám něco z IKEA, ale většinou jsou to nějaké drobnosti, 

například polštáře, deky, nádobí.  Dokonce mám vlastní šatnu-to je sen každé dívky. Takže 

děkuji rodičům za takový byt.“ (informátorka č. 2)  

„ Nechtěla jsem napodobovat katalog z IKEI, dokonce i závěsy a záclony jsem objednávala 

v atelieru. Ano, je to dražší a trvá to mnohem díl, ale stoji to za to. Aspoň vím, že nikdo jiný je 

mít nebude.“ (informátorka č. 1) 

I v případě, když byt zařizuje designer, nedělá to podle svého vkusu, ale podle vkusu 

zákazníka, proto v zařizování bytu se promítá vkus informátorů. 

„Máma zařizovala spolu s designerem, mám drahý nábytek, všechno je promyšleno. 

Nechtěl jsem žádný nábytek z IKEI, ten má každá druhá rodina v Praze. Chápu, že je levná, 

ale není v tom žádná individualita. Můj byt je zvláštní, designer zařídil přesně tak, jak jsem 

chtěl.“ (informátor č. 7) 

Na základě popisu tohoto kulturního prvku mými informátory můžu říct, že většina bydlení 

chápe jako výraz své individuality. Brání se následovat komerčně distribuované vzory. Jejich 

negace není interpretována sociálně, ale v odkazu na osobní image, která odpovídá jejich 

habitu (vkusu). Nepřizpůsobení se jak českému prostředí, tak stylu ruských migrantů obecně 

(nevztahují se k nim) potvrzují, že na úrovni bydlení chtějí zůstat uzavřeni. Vzhledem k tomu, 

že si vybírají takovou image a takové adresy svého bydleni, předpokládají tím, že tam budou 

vstupovat jenom lidé z jejich sociální vrstvy, nepředpokládají a priori, že toto bydlení dělají 

pro to, aby vytvořili porozumění skrze kulturu s těmi jinými skupinami. Dělají to bydlení 

proto, aby se mohli zapojit do té své stávající sociální vrstvy, a to vrstvý bohatých lidí 

z postsovětských republik.  

4.4. Oblečení 

Oblečení je dalším distinktivním znakem, který mladé bohaté Rusy a Rusky umisťuje 

v sociokulturním prostředí České republiky. Mladé ženy a muži zacházejí s tímto kulturním 

prvkem ovšem odlišně, mají odlišný postoj k luxusním značkám oblečení. 
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Mladé ženy rozdělují způsob oblékání v prvé řadě podle společenské události. 

 Uvědomují si, že jsou různé společenské událostí, pro které je vhodné mít různý oděv. A 

v tomhle směru tematizovali té událostí, které si zaslouží jiný způsob odívání: návštěva 

restaurace, návštěva párty a návštěva školy. Vždy uvažují o tom, kam jdou a s kým. 

 Například při popisu svého výběru oblečení, ve kterém chodí do školy, objevovala se 

tendence oblékat se tak, aby zapadla do společnosti studentů, ale když měla jít informátorka 

do restaurace nebo na párty, styl oblečení se vždycky měnil. 

 

„Ve svém šatníku samozřejmě mám oblečení pro různé příležitosti. V každodenním životě, 

například do školy můžu klidně nosit sportovní obuv, džíny a mikinu, ale jsou událostí, kde 

musím vypadat vždycky pěkně a draze. Jsou narozeniny, svatby. Pro tyto oslavy mám 

společenské šaty, jsou luxusní, a je to na nich vidět. Takové šaty máji všechny moje 

kamarádky.  Bohužel v Praze není velký výběr takových šatů a bojím se je tady kupovat, 

protože nechci někdy přijít na párty ve stejných šatech jako moje kamarádky.“ (informátorka 

č. 2) 

„Když jsme domluvení s kamarády jít někam po škole do restaurace, tak vždycky zajedu 

domu a převlíknu se.  Do školy chodím jednoduše oblečená, cítím se v tom tam komfortně, a 

protože  většinou navštěvujeme drahé restaurace, chci vypadat tak, aby bylo vidět, že tam 

patřím. Když jsou nějaké významné akce nebo párty tak půjdu a koupím si něco nového a 

dražšího, prostě pro mě je to jeden ze způsobů získat sebedůvěru přes materiální prostředky. 

„(informátorka č. 5) 

Důraz na luxusní oblečení u mladých žen je zjevný. Je chápán nejen jako součást image, 

ale také jako identifikační znak, který je sdílen celou přátelskou skupinou. Normativnost 

tohoto znaku představuje pak nároky nejen finanční, ale také organizační (zajistit si oděvy 

z ciziny). Pro některé dokonce „disciplinační“. Přestože by právě zahraničí je mohlo vyvázat 

z očekávané normy, jejich sociální okruh je nutí v normě setrvat. 

 „Moje nejoblíbenější značky jsou Zara, Mango, Armani Jeans, Converse, Guess, Pepe 

jeans – nejčastěji si oblíkám džiny, tričko a tenisky. Nemam rada šaty a podpatky, ale často je 

musím oblékat, když jdu večer někam s kamarády, abych vypadala dobré.“ (informátorka č. 8) 

Mladé ženy si však uvědomují i sociální kontext, v rámci kterého skrze oděv komunikují 

se svým okolím.  Tří společenské události odkazují nejen na kulturní normativnost odívání, 
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ale můžou do jisté míry korespondovat také s různými sociálními okruhy lidí. Je to patrné 

právě na škole, která je definována jednak událostí, ale i sociálním okruhem lidí. Sociálnímu 

prostoru školy se přizpůsobují tím, že se oblékají do „demokratických“ značek, aby se cítili 

komfortně. Pojem komfortně však mladé ženy chápou ve smyslu spokojeně, nekontroverzně.  

V šatníku mám oblečení pro různé příležitosti, můžou to byt demokratické značky jako 

ZARA, Mango, Sisley. Například když jdu do školy tak oblékám se do těchto značek, cítím se 

v tom ve škole komfortně mezi studenty, nechci, aby mne všímali víc.“ (informátorka č. 1) 

Překvapivě se v těchto situacích nebojí konfrontace s přáteli z vlastní skupiny. 

Předpokládají, že i oni mají podobnou zkušenost, že dokáží porozumět významu, proč si 

v danou chvíli oblékli „demokratické“ oblečení.  

„Do školy se nemusím nějak významně oblékat. Stačí mít na sebe džiny, tričko a nějakou 

obuv bez podpatku. I když potkám ve škole své přátele z bývalého sovětského svazu ze stejné 

sociální třídy jako já, tak většinou oblečení stejně a ze stejných důvodů. Oni vědí, že si můžu 

dovolit drahé oblečení a to mi stačí.“ (informátorka č. 1) 

Mladé ženy zároveň přiznávají, že se účastní i návštěv restaurací a párty, které 

neorganizuje jejich přátelská skupina bohatých imigrantů. Jsou párty, které probíhají ve 

skupině těch nejbližších kamarádů (například oslava narozenin v luxusní restauraci), ale 

existují také párty, které jsou pro všechny (například studentský ples). Tomu také opět 

přizpůsobí svoji vnější image. 

„Když jsem poprvé šla na fakultní ples, nevěděla jsem, jak se mám oblékat. Myslela jsem, 

že když je to ples, musím mít na sobě opravdu dlouhé plesové šaty, tak jsem si jedné v butiku 

pořídila. A netrefila jsem, vypadala jsem v tom jako nějaká princezna z pohádky a cítila jsem 

se trapně, protože většina holek měli obyčejné krátké koktejlové šaty.“ (informátorka č. 1) 

Informátorky si uvědomují, že prostřednictvím oblečení komunikují s různými lidmi a že 

jsou podle oblečení posuzování. Proto jsou případy, kdy je pro ně důležité to, jak vypadají a 

jaké značky na sobě mají, protože chtějí ve své sociální vrstvě potvrdit svůj finanční stav. 

Může to byt svatba, oslavy narozenin, večere v luxusní restauraci.   Ale zároveň chtějí ukázat 

svým spolužákům, že komunikují i s nimi, proto spíš používají demokratické značky. V tomto 

případě pro ně je důležité udržet svojí komfortnost, protože jejích spolužáky ze stejné sociální 

vrstvy vědí, že jsou na tom finančně dobře.  
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A ať už informátorky chtějí vyjádřit přináležitost ke své sociální vrstvě nebo „zapadnout“ 

do společností, kvalita je jedním z hlavních faktorů, podle kterých si oblečení kupují.   

„Nejdůležitější je styl a kvalita věci, aby byla pravá kůže, příjemný materiál a to může byt 

Mango nebo Prada.“ (informátorka č. 2) 

„ Oblečení vybírám podle kvality, stylu a hlavně aby mi v tom bylo komfortně. Nepotřebují, 

aby název značky byl všude vidět, prostě drahé věcí se budu nosit díl a jsou z lepších 

materiálu.“ (informátorka č. 1) 

Zajímavou věci je, že i v případě, když se oblékají do „demokratických“ značek, doplňky 

musí byt luxusních značek. 

„ Často vybírám demokratické značky oblečení (ZARA, Mango, United Colors of 

Benetton), ale i v těchto obchodech vybírám oblečení, které je tam nejdražší a nejkvalitnější. 

Například nikdy nekoupím bundu z umělé kůže. V drahých luxusních obchodech kupují 

doplňky (kabelku, obuv, pásek, brýle). Co se tyče šperku, nikdy nebudu nosit náramky zlaté 

barvy, moje náramky jsou z opravdového zlata.“ (informátorka č. 4) 

„Oblékám se v Massimo Dutti, Guess, Calvin Klein-co se tyče oblečení. Doplňky mám 

vždycky dražší: Prada, Christian Dior, Fendi atd. Podle doplňku je vždycky vidět do které 

sociální vrstvy patří člověk“ (informátorka č. 1) 

Někdy ještě Informátorky ve vztahu k odívání reflektují kontext ritualizované příležitosti. 

Dochází v těch oděvních stylizacích k přihlášení se k nějakému ideovému potenciálu. Jako 

příklad uvádí Den vítězství, který slaví devátého května. Připevní na své oblečení 

Georgijevskou stužku, která se stala symbolem vítězství  (stužka s oranžovými a černými 

pruhy, nosí se na straně srdce v upomínku na zemřelé vojáky ve 2.světové válce). Stužka 

odkazuje vlastně ke všem Rusům, je vazbou na Ruskou federaci.  

Musím zmínit ještě jeden aspekt toho kulturního prvku. Všechny informátorky mluvili o 

tom, že na rozdíl od Ruska, v České republice sociální kontrola v oblasti odívání není tak 

přísná a v důsledku toho i v jejich sociální skupině slábne. Značka je sice důležitá, ale v ČR je 

to ve větším klidu.  

 „Mám jednodušší pohled na to, jak vypadám. Nebudu vstávat dřív jenom abych, vypadala 

ve škole jako na nějakém večírku. Je to tady na rozdíl od Moskvy ve větším klidu.“ 

(informátorka č. 1) 
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„Doma v Rusku téměř všechno moje oblečení bylo drahé, když jsem přijela do ČR, jsem si 

uvědomila, že se tady oblékají jednodušší než u nás, pohodlnější, ne nosí v zimě kožichy, holky 

nechodí všude na podpatkách. Proto teď když potřebují skočit do supermarketu nebo 

s kamarádkou do kina, nebo jít do školy, nebudu dlouho přemýšlet nad tím, co mám na sebe 

vzít.“ (informátorka č. 4) 

„Přednášky mám většinou ráno, ale já jsem sova, takže se mi těžko vstává, takže netrávím 

hodně času před zrcadlem. V Moskvě, když jsem chodila na univerzitu, pro mě to byl velký 

problém, musela jsem vstávat velmi brzy, protože bylo nutně vypadat velmi dobře. V Praze 

můžu si dovolit tak silně nedbat na to, jak vypadám, protože v podstatě všechny vypadají 

jednoduše.“ (informátorka č. 3) 

Analýzou odpovědí informátorek se taky ukázalo, že mnohem důležitější než značka 

oblečení je vkus, styl a schopnost vkusně kombinovat prvky oblečení. 

 

„Nemám ráda, když je název značky hodně viditelný, v podstatě dneska už skoro žádná 

značka to nedělá, nepíše velkými písmeny svůj název přes celé tričko, to asi jen vietnamské 

tržnice je stále v prodeji. Nejdůležitější je styl a kvalita věci, a když člověk má vkus a styl, tak 

může kupovat oblečení v ZAŘE a dobře je nakombinovat a bude vypadat dobře.“ 

(informátorka č. 2) 

 

„Vždycky si kupují oblečení, které mi sluší, nekoupím něco, co mi nesluší, jen protože je v 

této sezóně velmi módní.“ (informátorka č. 4) 

„Já sleduji módu, líbí se mi vypadat stylově, znám trendy sezony, co je v módě a co není. 

Ale nemusím vždy kupovat jen drahé oblečení, můžu vypadat trendy i v obchodech 

demokratických značek, mají vždycky něco zajímavého. Pro mě je důležitá kvalita zboží a styl. 

Když najdu něco, co mi sluší v ZARE, koupím to. Jestli mi bude něco slušet v GUCCI, koupím 

to taky, cena nehraje roli.“ (informátorka č. 3) 

Mladí muži 

Ve vnímání oblečení a jejich adekvátnosti je mezi mladými muži a ženami rozdíl kluci 

rozumějí kontextu společenských událostí, ale sociální kontext pro ně rozhodně není tak 

významný. „Demokratické“ značky si proto skoro nikdy nekupují. Naopak pořizují si 

výhradně oblečení luxusních značek. Tato skutečnost mě do jisté míry překvapila.  
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 Kvalita zboží i v případě mladých mužů hraje významnou roli a za tu kvalitu jsou ochotni 

připlatit. Argumentují tím, že kvalitní výrobek. Kvalita je zde definována jako pohodlný 

výrobek nebo ten, který dlouho vydrží.  

„Mám hodně sportovního oblečení, kupuji je ve sportovních obchodech, nike, аdidas. Zde 

je velmi důležitá kvalita, musí byt pohodlné, nedráždit kůži, protože mnoho hodin trávím v 

tomto oblečení.“ (informátor č. 7) 

 „Snažím se starat o svůj vzhled, pro mě je důležité vypadat čistě a upraveně. Značku 

oblečení vybírám podle kvality materiálu, který vydrží dlouhou dobu a bude příjemný. 

Samozřejmě oblečení musí být stylově a slušet mně.(informátor č. 6) 

„Například nekoupím boty v ZAŘE, ale v Armani, protože boty od Armaniho budu moct 

nosit ještě pět let, boty ze ZARY se rozpadnou za pár měsíců. I když nakupují trička a džiny, 

budou značkové, protože jsou víc kvalitní, protože to tričko bude mít stejnou barvu a tvar ještě 

dlouho. (informátor č. 6) 

Trvalost výrobku však nesouvisí s principem šetření, ale spíš s představou vlády nad svými 

věcmi. 

„Ano, nakupuji luxusní značky, boty od GUCCI výdrží díl a nejspíš mě nebudou bavit za 

par roku. Ale raději přestanu je nosit kvůli tomuto důvodu, než kvůli tomu, že se mi boty 

rozpadnou, když je koupím v nějakém levnějším obchodě.“ (informátor č. 7) 

Argument, proč nepořizovat demokratické značky, spočívá i v tom, že mužská móda je 

v podstatě méně kontextová. 

„Muži samozřejmě nemají takový výběr oblečení jako ženy, proto podle mě i casual 

oblečení musí vypadat dobře. „(informátor č. 6) 

„Ale pokud se jedná o zvláštní případ, pak samozřejmě mám pěkné košile a svetry, a věřím, 

že v šatníku každého muže musí mít oblek, aspoň jeden, ale drahý a vždy v tom budete vypadat 

bezchybně“. (informátor č. 6) 

Rozhodně si však muži uvědomují znakovost značkové módy. 

„Co se týče oblečení, moje oblíbená značka je Hugo Boss, prostě na mě dobře sedí a mají 

dobré modely, kvalitní materiály a obuv je taky dobrá. Táta se tam taky obléká, proto často 

zajdeme na nákup spolu s ním, když on přijíždí.  V podstatě ano, mám drahé značkové 
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oblečení, prostě se mi líbí, jsem na to zvyklý. A myslím si, že když rodiče mi to dovolí, proč ne. 

Koneckonců je to prestižní.“ (informátor č. 7) 

4.5. Způsoby stravování 

Analyzováním odpovědí se ukázalo, že drtivá většina informátoru preferují chodit na jídlo 

do restaurací. Důvodem je většinou to, že bydlí sami a návštěva restaurace je pro ně 

příležitosti setkávání s přáteli. Většinou jdou na oběd se spolužáky hned po škole nebo se 

domluví s přáteli mimo školu a jsou na večeři do restaurace.  

„Ráno jedu do školy, kolem tří odpoledne už mám volno, jedu domu, trochu odpočívám, 

pak volám kamarádům a jedeme někam do centra se najíst.“ (informátorka č. 2) 

Jenom jeden respondent odpověděl, že do města na jídlo skoro nechodí, ale upřesňuje, že 

je to kvůli tomu, že je tady s rodinou.  

Ve městě většinou nejím, protože máma vaří (informátor č. 7) 

Často zvou přátele domu a připravují pro ně pokrmy, důvodem toho je spíš kulturní zvyk 

ze země původu. Nicméně skutečnost, že se návštěvy uskutečňují v bytě, který je adresován 

komunikaci s lidmi jejich sociální vrstvy, je tomu přizpůsoben i sociální okruh. Doma si pak 

mladé ženy či matky mladých mužů připravují pokrmy nejen ruské ale také speciality světové 

kuchyně. 

„Mám ráda domácí prostředí, ráda zvu přátele domu. Myslím si, že je to takový rodinný 

zvyk. V postsovětském  Rusku do restauraci skoro nikdo nechodil a proto zvali přátele na 

návštěvu. Mama vždycky uvařila něco zvláštního, co jsme často nejedli. Tak teď mám svůj byt 

a dělám to samé.“ (informátorka č. 4) 

„Rád trávím čas doma s mámou a sestrou, někdy zvu domu přátele, máma něco nám uvaří. 

Jsou nadšeni, protože máme rodinnou atmosféru, domácí jídlo a většina mých přátel jsou 

rusky mluvící studenti, kteří zde bez rodiny, a tak rádi přijdou na návštěvu.“ (informátor č. 7) 

Co se tyče české kuchyně, dva informátory odpověděli, že už se na ni adaptovali a zvykli 

si. Ale většina informátorů stále preferuje chodit do restaurací s mezinárodní kuchyní. Ze 

stejného důvodu většina  informátorů se nestravuje ve škole a preferuje jít hned potom do 

podniku, kde mají jinou než českou kuchyni. 
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„Začal jsem pit pivo (v Rusku mi pivo nechutnalo) a už jsem zvyklý i na české jídlo, klidně 

si můžu dat jednou týdně guláš nebo řízek.“ (informátor č. 6) 

 „Úplně na začátku chybělo mi naše jídlo. Prostě jsem nemohla zvyknout na české jídlo, 

prostě nechutnalo mi to. Teď už to tak není, ale stejně, když mám na výběr, do české hospody 

nepůjdu.“ (informátorka č. 1) 

 „Jestli jdu se spolužáky na pivko do hospody tak tam většinou nejím, jdu jenom posedět, 

nemám ráda řízky a knedlíky.“ (informátorka č. 8) 

Jak se ukázalo z rozhovorů, doma si připravují jídlo jenom občas, proto potraviny moc 

nenakupují. V případě, že zvou přátele domu a připravují pro ně pokrmy, nakupují většinou 

v „potravinových buticích“. Opět uvažování o tomto kulturním prvku dávají do souvislosti 

s vlastní sebeprezentací. 

„Mám rád Wine Food Market. Je to obchod s italskými speciality. Nakupuji tam už leta a 

nikdy jsem nebyl zklamán. Nakupují tam i moje přátele a víme, že jsou tam vždy kvalitní 

potraviny. A když budu mít návštěvu, tak se nebudu stydět za svoje pokrmy. Takže nejlepší 

italské sýry, salámy a šunky jsou tam“ (informátor č. 6) 

„Já obvykle nakupuji v Moje Kredenc na Floře. Je tam velký výběr kvalitních potravin. 

Když kupuji tam šunku, vím, že je z masa. Je drahá, ale raději zaplatím víc za normální šunku, 

než si koupím šunku Albert quality. „(informátorka č. 8) 

I v této kapitole po analýze rozhovoru se ukázalo, že dokonce i přes jídlo a způsoby 

stravování se dá určit, že moji informátoři chtějí komunikovat s lidmi, kteří jsou z vyšší 

sociální vrstvy, a tím se vlastě potvrzuje ten užší sociální okruh, se kterým se oni identifikují. 

4.6. Auto 

Rozhodla jsem udělat zvláštní kapitolu o autech, protože v průběhu rozhovoru se ukázalo, 

že auto má důležitou roli ve stylu života mých informátorů.  

„Auto je pro mě velmi důležité, je to mobilita, a dokonce, i když jedu na nákup do 

supermarketu, není potřeba tahat v plné tramvají tašky s potravinami. Jestli chci jet někam 

například se známými  ze školy, kteří nemají auto, raději je svezu svým autem, než pojedu 

někam autobusem.  Ale všichni moji nejbližší přátele mají auto, většinou jsou rusky mluvící 

přátele mimo školu.“ (informátorka č. 1) 
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 Auto je významným faktorem například při výběru volnočasových aktivit: 

„Ještě ráda jezdím někam s kamarády aspoň na pár dní mimo Prahu. V zimě to může byt 

výlet do Špindlerova mlýna na lyže. Ale je to kvůli tomu, že máme auto, protože autobusem 

s batohem bych tam asi nejela.“ (informátorka č. 4) 

„Když je dobré počasí, můžeme jet autem na slapy, jen do přírody, grilujeme, povídáme se. 

Já zatím auto nemám, v domě kde bydlím v pronájmu, nemáme garáže a parkovat auto venku 

se mi nechce, takže nejdřív koupíme byt s parkováním a pak už auto. Už se na to velmi těším. 

Auto moc chci a přesto, že v Praze je velmi dobrý systém MHD, protože s autem budu mít 

větší mobilitu, svobodu, nebudu záviset na svých přátelích, pokud budu chtít někam jet.“ 

(informátorka č. 5) 

Pro většinu informátorů auto je jedním z prvků, kterého si nechtějí vzdát a je to něco, podle 

čeho se dá určit i sociální postavení člověka: 

„Do školy jezdím buď to autem, nebo metrem. Pokud vstávám trochu dřív, můžu autem, ale 

když zaspím, tak jen metrem, protože již budou zácpy a do školy včas nestihnu. Mít auto je pro 

mě zvykem. Nikdy jsem nechodila po Moskvě pěšky, vždycky tam jezdila autem, vždycky. Auto 

bylo části mého životního stylu doma a nechci to měnit i tady“. (informátorka č. 3) 

 „Zdá se mi, občas bývá obtížné určit, k jaké společenské vrstvě patří člověk, protože 

některé bohatí lidé tak neukazují svoje postavení, například skrze oblečení, ale když vidím, 

jakým autem jezdí člověk, tak hned je mi jasné, do které sociální vrstvy patři.“ (informátor č. 

7) 

„ Já mám BMW a ta značka děla určitý dojem na lidi, mužů byt v džínách a ve tričku, ale to 

auto samo říká, do které sociální skupiny patřím.“ (informátor č. 6) 

Jak už jsem psala v kapitole bydlení, vzhledem k tomu, že většina respondentů má auto, je 

pro ně důležitá přítomnost garážového stání i při výběru bytu. 

„ V té době už jsem měl auto, proto otázka parkování byla pro mě důležitá, nechtěl jsem, 

aby moje drahé auto stalo venku, nikdy nevíš, co se může stát.“ (informátor č. 6) 

Jak se ukázalo v této kapitole, auto určitě může sloužit jako poznávací znamení určité 

sociální skupiny a může hodně vypovědět o sociálním postavení jedince. Jako statusový 

symbol dokonce determinuje organizaci sociální reality (nákup bytu, režim dne). Auto je 
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jedním z prvku, skrze který se jasně ukazuje, že ti mladí lidé se nesnaží přizpůsobit a zařadit 

se do majoritní populace, že tím autem se chtějí oslovit pouze rusky mluvících lidi z vyšší 

sociální vrstvy. 

Auto je do jisté míry symbolem jejích postupu k migraci. Informátory podle auta čtou 

sociální postavení, deklarují, že se toho nechtějí vzdát. A svým způsobem vytvářejí si takové 

podmínky, aby to auto si mohli udržet.  

4.7. Škola  

Podle toho, na jakých školách studují, mohu své informátoři rozdělit do dvou skupin. 

První skupina informátorů studuje na soukromých vysokých školách a žije v širší skupině 

cizinců. Na některých soukromých školách se to rozšiřuje ještě o skupinu českých studentů, 

ale ta skupina je podle informátorů většinou uzavřena vůči ostatním studentům, proto s ní moc 

nekomunikují. Studium na soukromé škole je docela drahé, mohli si ho dovolit jen děti rodičů 

s velkým ekonomickým potenciálem, proto všichni studenti jsou zde ze stejné společenské 

vrstvy. 

„Studuji  v UNIP (University of New York in Prague) v angličtině, protože jsem se 

nedostala na státní vysokou školu. V UNIPu studují studenti z různých států. Čechů je také 

hodně, ale není jích většina jako na ostatních školách. Je to drahá škola a proto studium 

v UNIPu si mohli dovolit jen děti bohatých rodičů, takže jsme byli všichni stejní společenské 

vrstvy, a z tohoto prostředí jsme si vybírali přátele podle stejných zájmů. Komunikují s lidmi 

z různých států, ale většina jsou rusky mluvící studenti.  S nimi se cítím pohodlnější, není 

žádné napětí, máme stejnou mentalitu, nemusím jim nic vysvětlovat. Je několik Čechů, se 

kterými komunikuji ve škole, ale to jsou studenti, kteří už studovali v Anglii nebo v Americe, 

kteří také někdy byli cizinci v jiné zemi.“ (informátorka č. 4) 

Druhá skupina informátoru studuje na českých státních univerzitách a pohybují se ve 

skupině rusky mluvících a českých spolužáků. 

Většina z nich popisuje, že v první rok svého studia, kvůli jeho vysoké náročnosti, skoro 

neměli volný čas a proto i komunikace s jakýmikoliv lidmi byla docela omezená: 

„Studují na VŠE. Po ukončení programu UniPrep jsme byli připravení k přijímacím 

zkouškám na vysokou školu, ale studium byl pro mě hodně náročný, cítil jsem, že moje 

znalosti nejsou dostatečné, proto první školní rok jsem skoro nikam nechodil a hodně 

studoval, seděl ve studovnách a ve knihovnách. Myslím si, že podobný průběh prvního 
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školního roku měl skoro každý cizinec, který nastoupil na státní vysokou školu. Moji 

kamarádi, kteří studovali na soukromých školách, měli jednodušší studium a víc volného času.  

Teď klidně můžu po škole zajít se spolužáky někam na pivko“ (informátor č. 6) 

I přesto, že se pohybovali ve velké společnosti českých spolužáku, často komunikovali 

spíše s rusky mluvící studenti, odůvodňují to tím, že majoritní společnost je nepřijímala a byla 

vůči nim docela uzavřena.  

„Většina studentů na UK jsou samozřejmě z České republiky, ale bylo tam hodně cizinců a 

nejen rusky mluvící studenty, ale byli Asiaté a anglicky mluvící. S Čechy jsem prakticky žádný 

kontakt neměla, v podstatě jen standardní pozdravy. Podle mě Češi nejsou moc otevření 

cizincům, je jim to úplně jedno, jestli existujeme. Nejdřív jsem si myslela, že je to kvůli 

jazykové barieře, že nás nepřijímají, protože špatně mluvíme česky, ale teď mluvím dobře, 

přesto jejich postoj k nám se nezměnil, proto většina mých známých a kamarádů jsou z Ruska 

nebo ze států bývalého SSSR. A jsou to lidé s různými zájmy, různého sociálního postavení, 

protože UK není nějaká drahá škola, vzdělání je bezplatné. „(informátorka č. 1) 

„Na univerzitě měla jsem pocit, že Češi jsou velmi přátelští a milí. Avšak blízko jsme se 

nepřátelili – možná různé mentality a postoje k životu. Spis jsem vice komunikovala s lidmi, 

kteří máji stejné názory a životni situaci – studenti, cizinci, kteří se máji adaptovat k místní 

kultuře.“ (informátorka č. 8) 

„S Čechy na univerzitě téměř nejsme v kontaktu, jen občas, když chodím celý semestr na 

nějaký seminář a tam chodí pořad ti samí lidé, pak můžeme někdy popovídat. Češi nejsou moc 

společenští, je jim to jedno, jestli tady jsme, mají své skupiny a my máme svoje. Navíc to, že v 

českém systému vzdělávání na vysokých školách žádné trvalé vzdělávací skupiny nejsou, taky 

nepodporuje sbližování a větší komunikaci mezi Čechy a cizinci.“ (informátorka č. 3) 

Zvlášť můžu vydělit jednoho informátora, který sice studuje na soukromé škole, ale je 

profesionální tenista a proto většinu svého času tráví v tenisové škole, kde komunikuje 

s Čechy, ale zároveň říká, že ta komunikace je nevyhnutelná.  

„Často do školy nechodím, protože jsem sportovec, tenista. Každé ráno jezdím do 

tenisového klubu na trénink, trvá to několik hodin. Proto jsem si vybral soukromou školu, 

která nebude vyžadovat tolik času.“ (informátor č. 7) 
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„Ve škole nejvíc komunikuji s rusky mluvícími studenty, Ale i s Čechy občas komunikuji 

taky, hlavně když jdu na trénink do sportovní školy, tam Rusové skoro nejsou, většinou Češi, 

můj trenér je taky Čech, takže komunikace je nevyhnutelná, ale po tréninku někam spolu 

nechodíme. S rusky mluvící je mi víc pohodlně, Češi podle mě jsou občas nějací závidící. Ale 

nemám k nim nějaký spatný vztah, prostě necítím, že patřím k jejích společnosti.“ (informátor 

č. 7) 

Škola je místem, kde mladí Rusové z bohatých rodin získávají vzdělání. Volbu školy 

přizpůsobují svým očekáváním - kvalitnímu vzdělání nebo vzdělávání se v České republice. 

Škola je pro ně také místem, které jako jediné je významně spojováno s Čechy. Nicméně bez 

ohledu zda se jedná o Čechy jejich sociální vrstvy - Čechy z bohatých rodin, či Čechy bez 

sociální identifikace, počítají s nimi jako s přáteli spíš zřídka. Vylučují je jak z důvodu 

odlišných zájmů, tak z důvodu uzavřenosti vůči cizincům.  

4.8.Volnočasové aktivity 

4.8.1. Restaurace 

Jak už jsem psala v kapitole Způsoby stravování, drtivá většina informátorů preferuje 

chodit na jídlo do restaurací. Návštěva restaurace je pro ně příležitosti setkávání s přáteli. 

V této kapitole popíšu, jaké restaurace navštěvují, jaká kritéria pro výběr restaurací jsou pro 

ně důležitá a jestli sociální postavení přátel hraje roli při výběru podniku, do kterého jdou. 

Z rozhovorů jsem se dozvěděla, že kritéria pro výběr restaurace se liší pouze nepatrně. 

Příjemná a rychlá obsluha, stylový design podniku, příjemná atmosféra a chuť jídla jsou 

nejdůležitějšími faktory při výběru podniků. Proto většinou chodí do luxusních restaurací 

s přáteli, kteří si to můžou dovolit a za ten luxus jsou ochotni připlatit. 

„Častěji chodím do dražších restaurací, chutná mi tam a cítím se tam komfortně a za ten 

komfort jsem ochotna platit. Pro mě je hodně důležitá obsluha, měla by byt příjemná a rychlá. 

Když číšník obsluhuje jen par stolů, hned všimne, že mi došel nápoj a potřebují další. Nemám 

ráda, když v restauraci je všude kouř a hluk, proto jestli mám na výběr tak do hospody nejdu. 

Nejčastěji chodíme do Kogo, Mirellie, La casa Argentina. Jestli někdo chce české jídlo, tak 

jdeme do Potrefené husy.“ (informátorka č. 1) 

 „Restaurací si vybírám podle toho, jestli mi tam chutná nebo ne. Samozřejmě dávám 

přednost místům, kde je útulně, klidně, kde není zakouřeno, kde neběhají a neštěkají psy. 

Kdybych já měla psa, tak raději půjdu s ním do párku, než do zakouřené hospody. Ještě se mi 



44 
 

nelíbí, že většinou v Českých podnikách stoly jsou strašně blízko k sobě a já slyším rozhovor 

lidí za sousedním stolem a oni můj rozhovor.“ (informátorka č. 4) 

„Jsem velký labužník, milují dobré jídlo, proto pro mě jít do restaurace je něco zvláštního, 

já prostě nemůžu sníst nějaký fastfood, protože mám hlad. Rád sedím v restauracích dlouho, 

povídám se s přáteli, vychutnávám jídlo a užívám ten čas. Proto atmosféra a obsluha 

v podniku je pro mě důležitá Z tohoto důvodů mé oblíbené restaurace jsou Soho, Grosetto, 

Kogo. Ano, jsou to drahé restaurace, ale není mi líto peněz, které za to dávám.“ (informátor 

č. 6) 

 „Často chodíme do Shisha-room na vodní dýmku a na drink, vlastní ten podnik můj 

kamarád a chodí tam jen mládež z bývalého sovětského svazu, většinou z té vyšší sociální 

vrstvy. Je to prostě naše místo a cítím se tam jako doma.“ 

Kvalita potravin, ze kterých v restauraci připravují pokrmy, také hraje důležitou roli:  

„V restauraci je pro mě důležité prostředí, úroveň obsluhy, kvalita produktů, z nichž se 

vaří. V dobré restauraci, když si objednávám čerstvou rybu, tak mi ji nejdříve ukážou, a pak 

připraví, nebude to ryba z mrazáku, která tam leží už léta. Proto chodíme do Ambiente, Kogo, 

Soho.“ (informátorka č. 2) 

Ale i mezi luxusními restauracemi informátoři vybírají podle toho, jaké jídlo jim chutná:  

 „Ano, preferují luxusní podniky, ale nebudu platit více za některé věci, které se mi nelíbí, i 

když jsou v módě nebo jsou prestižní. Například nikdy nepůjdu, ani do nejlepší francouzské 

restaurace, protože, že mi nechutná francouzská kuchyně.“ (informátor č. 6) 

Zajímavé je, že i přesto, že preferují navštěvovat luxusní restaurace, jsou ochotni jít i do 

lacinějších podniků, pokud jdou někam s přáteli, kteří si návštěvu drahých restauraci dovolit 

nemohou. 

„Můžu jít i do české hospody, nebo levného podniku s přáteli, kteří si nemohou dovolit 

drahé restaurace. Není mi tam nějak nepříjemně nebo nepohodlně. Ale vzhledem k tomu že 

mám dost prostředků, preferují chodit do dražších podniků, obvykle tam víc chutná, 

příjemnější atmosféra a obsluha a není mi líto dát za to peníze.“ (informátorka č. 5) 
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„Mám různé kamarády. Někteří pijí jenom šampaňské v Ambiente a pro jiní nejlepší místo 

je Beer Garden na Vinohradech. Já jsem pro všechno, ráda piju všude, kde jsou moji 

kamarádi.“ (informátorka č. 8) 

„Většinou se dohodneme s kamarády a spolu někam jdeme, dneska to muže být drahá 

restaurace a zítra levná pizzerie. Záleží na tom, jaké jídlo chceme, jaké máme plány. Jsou 

lidé, se kterými já chodím do levnějších podniků, teď jsou to většinou spolužáky ze školy.“ 

(informátorka č. 1) 

Při rozhovoru o restauracích skoro všichni informátoři zmínili placení účtu. Ukázalo se, že 

reflektují českou normu placení účtu zvlášť (podle toho, kdo si jaké jídlo objednával), ale 

většinou tu normu odmítají. Avšak se té normě mohou přizpůsobit, pokud jdou do lacinějších 

podniků s přáteli z nižší sociální vrstvy. Sociální kontext kamarádů v tomto případě hraje roli. 

„Co se tyče placení účtu, když chodíme jen s holkami, tak většinou dělíme účet na stejné 

částky, ale když jdu s přítelem, tak nikdy ani nevyndávám peněženku z kabelky. Vím, že 

v Čechách každý platí sám za sebe. My to tak neděláme, prostě v Rusku to není zvykem. 

Dokonce, když se vyskytne situace, že mezi holkami bude chlap, tak platí za celý stůl.„ 

(informátorka č. 4) 

„ Když jdu někam se svými kamarádkami do levnějších podniků, tak mi přijde nějak 

nekorektně dělit účet na stejné částky, hlavně když vím, že jsem snědla víc, než oni. Proto 

každá platí podle svých objednávek. Stejně jak to dělají Češi.“ (informátorka č. 5) 

Z analýzy tohoto kulturního prvku se ukázalo, že informátory se cítí víc komfortně ve své 

sociální vrstvě, ale přesto jsou ochotní pro udržování kontaktu s lidmi, kteří si nemůžou to 

dovolit, jít i do lacinější restaurace. Reflektují jejich ekonomické možnosti. A také rozhodně 

není jejích cílem vystavovat své kamarády nějakému pocitu trapnosti, proto je neberou do 

drahých restaurací, které jsou pro ně normou. Oni jsou schopni snížit tu normu, aby se 

přiblížili kamarádovi z nižší společenské vrstvy, protože si uvědomují, že vzít ho do jejích 

prostředí i kdyby za něj zaplatili, je pro něj nějakým způsobem nepřijatelný. 

Někteří informátory mají s tím přímou zkušenost:  

 „Je to pravda, že tady v Praze mám přátele, kteří mají víc peněz, než většina studentu a 

občas se stává, že nový člověk se necítí komfortně v nové skupině lidí a v jiném prostředí, 

protože si nemůže dovolit stejné věcí.  Jednou jsem pozvala do luxusní restaurace svou 

kamarádku ze školy, tak potom se mi přiznala, že jí bylo trapné, necítila se komfortně. 
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Myslela, že se na ni všichni dívají, protože tam šla velmi jednoduše oblečena. Teď už s ní 

chodím tam, kde se ona cítí spokojeně “ (informátorka č. 2) 

4.8.2. Výlety 

Dalším příkladem volnočasových aktivit informátorů jsou výlety. Nejčastěji jezdí do 

přírody mimo Prahu, do jiných měst České republiky nebo do zahraničí. Většinou tráví tento 

čas s přáteli ze své sociální vrstvy, protože, jak už jsem psala, auto je velmi důležitým 

faktorem při výběru volnočasových aktivit. 

„Ještě ráda jezdím někam s kamarády aspoň na pár dní mimo Prahu. V zimě to může byt 

výlet do Špindlerova mlýna na lyže. Ale je to kvůli tomu, že máme auto, protože autobusem 

s batohem bych tam asi nejela.“ (informátorka č. 4) 

„Když je dobré počasí, můžeme jet autem na slapy, jen do přírody, grilujeme, povídáme se. 

Někdy můžeme dokonce letět na pár dni někam do Paříže nebo do Amsterdamu, jen tak, pro 

změnu prostředí.“ (informátorka č. 5) 

„Pote, co mi rodiče koupili auto, začali jsme často někam jezdit, cestovat. Například 

můžeme jen podívat se na zámky, hrady, do jiných měst České republiky nebo dokonce do 

jiných státu. V Evropě je všechno tak blízko. Jednou jsme jeli na Slovinsko k moři na tři dny, 

jen sedům hodin cesty a byli jsme na pláži, je to naprosto fantasticky. „(informátor č. 6) 

„V podstatě je mi to jedno kam jet, hlavně aby se mnou byli moje přátele. Můžeme dokonce 

jet někam do přírody grilovat. Jestli jede velká skupina přátel tak není žádný problém 

s dopravou, skoro každý má auto.“ (informátorka č. 1) 

I v případě cestování, ať je to výlet do přírody, nebo cesta do zahraničí, je komfort velmi 

důležitý: 

„Jestli je dobré počasí tak jedeme s kamarády autem někam do přírody, například na 

Máchovo Jezero. Ale i v tomto případě komfort je pro mne důležitý, proto pojedeme nejspíš do 

hotelu nebo aspoň do penzionu, spát ve stanu nechci.“ (informátorka č. 2) 

„Často lítáme do zahraničí. Cestovaní po Evropě je velmi levné. Na začátku července 

poletíme s holkami zase do Milána, bude období slev, už se těším, nakoupíme si spoustu věcí. 

Musíme ale stihnout udělat rezervaci pokojů v dobrém hotelu někde v centru. Nechce se mi 

jezdit metrem na nákupy.“ (informátorka č. 5) 
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Jeden informátor avšak mi řekl, že v případě výletu do přírody komfort pro něj nehraje 

velkou roli, důvodem je spíš kulturní zvyk ze země původu, avšak kvůli tomu, aby udržel 

kontakt s kamarády ze své sociální vrstvy, přespává v hotelu:  

„Co se týče pohodlí, tak v tomto případě, když jedeme mimo Prahu do přírody, mohu 

klidně spát ve stanu, protože v dětství, můj otec a já často jezdili do přírody a spali ve 

stanech, takže pro mě jsou to vzpomínky, nostalgie, někdy mi to dokonce chybí. Ale většina 

mých přátel stále dávají přednost komfortu, zejména moje přítelkyně, proto přespáváme v 

penzionu nebo v hotelu.“ (informátor č. 7) 

Přesto, že většina informátorů bydli v České republice už několik let, pořad přijímají 

normy ze země původu. Někdy však v rámci České republiky oni se setkají s těmi normami, 

které platí ve vrstevnických skupinách Čechů. Avšak v případě, že se někdo z přátel z jejich 

sociální vrstvy na české normy adaptuje, může to narazit na původní dosud sdílené normy a 

vyvolat kulturní konflikt.  

„. Jednou jsme jeli do Českého Krumlova a moje sestra pozvala svou spolužačku. Když 

jsme dorazili na místo, nabídla mi peníze za benzin. Já jsem to nejdřív nepochopil, pak mi 

vysvětlila, že když jela někam s Čechy tak všichni se skládali na benzin. Byl jsem v šoku, u nás 

by to nikoho ani nenapadlo, přece kdo auto vlastní, ten platí benzin. Samozřejmě jsem peníze 

nevzal.“ (informátor č. 6) 

Je jasně vidět, že na rozdíl od restaurace, jsou výlety volnočasovou aktivitou, přes kterou 

informátory komunikují pouze s lidmi, kteří patří do stejné sociální vrstvy, a tedy neřeší 

otázku financování vhodné aktivity.  

4.8.3. Oslavy 

Podle toho, jaké svátky moji informátoři slavili aspoň, pokud žijí v České republice, můžu 

svátky rozdělit do tří skupin: svátky ze země původu, české svátky a mezinárodní svátky.  

Nejvíc slaví svátky, které pochází ze země původu. Jsou to 8. březen (MDŽ), 9 květen 

(Den vítězství- День победы) a 23. únor (Den obránců vlasti): 

„Ráda slavím 8. března, to je tradice, celý den holkám darují kytky, je to tak skvělé. 

Snažíme se tady slavit i ty svátky naši ruské svátky, které v České republice nejsou 

populární.“ (informátorka č. 2) 
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„Ještě slavíme svátky, které u nás v Rusku jsou populární, například 8 března. Pro mě je to 

velký svátek, pomatují si jak když jsem byl ještě malý, chodili jsme s tatínkem tento den ráno 

do květinářství a kupovali kytice mámě a sestře. I tady v Praze každý rok kupuji kytku 

přítelkyni, sestře, a nejen jím, ale snažím se poblahopřát všem rusky mluvícím kamarádkám.“ 

(informátor č. 6)  

„Řekla bych, že se snažíme dodržovat naše svátky a tradice, jsem opravdu ráda, že 

nezapomínáme, že jsme z Ruska.  Miluji svátek 8. března. Všechny dívky dostávají květiny. 

Myslím, že je to tak hezky a je mi líto, že Češi považují tuto tento svátek za komunistický a 

neslaví ho. U nás už nikdo nespojuje ten den s komunismem, 8 března je první jarní svátek.“ 

(informátorka č. 4) 

 „23 února, oslavují v Rusku Den obránců vlasti. Pro některé lidi zůstal 23 únor svátkem 

mužů, jež slouží u armády nebo v nějakých silových strukturách. Ale teď většina Rusů a lid 

zemí bývalého SSSR pokládají Den obránců vlasti za Den opravdových mužů, za společný 

svátek všech mužů, proto kupujeme svým přátelům nějaké dárky. Je to taková mužská verze 

MDŽ.“ (informátorka č. 5) 

„9 května slavíme Den Vítězství -День победы. Je to zvláštní den pro všechny Rusové. 

Každý rok se snažíme chodit na Olšanské hřbitovy a přinášíme k památníku kytice jako úctu 

sovětským vojákům padlým ve druhé světové válce. A mám radost z toho, že každý rok tam 

chodí víc a víc lidí.“ (informátor č. 7) 

„Jestli je nějaký svátek tak obvykle velkou skupinou jdeme někam slavit, bud to 

narozeniny, osmého března (MDŽ), na pravoslavné Velikonoce máme často hosty, pečeme 

koláče, barvíme vejce.“ (informátorka č. 1) 

Při analýze předchozích kulturních prvků se ukazovalo, že se moji informátoři vydělují z 

široké skupiny ruské migrace, protože peníze jim umožnují komfort, na který oni jsou zvyklí 

a který pokládají za součást svého životního stylu. Je součásti jejích habitu takto zacházet s 

bydlením, oděvy a volným časem. Informátoři tedy preferují ty kulturní prvky, které je ve 

svém důsledku vydělují jak příslušníky vyšší sociální vrstvy. Naopak výběr svátků je spíše 

„demokratický“. Spojuje je s celou skupinou rusky mluvících. Svátky a slavení těch svátků 

bezprostředně nesouvisí s habitem bohatého ruského migranta, ale je spojuje daleko víc s 

habitem Rusa, ve svém přesahu s identitou ruského migranta.  
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Kromě ruských svátků slaví někdy i ty české. Jsou to zejména české Vánoce, které jsou 

v podvědomí mladých Rusů. Avšak vzhledem k tomu, že s českou komunitou skoro 

nekomunikují, nejsou české svátky mezi mé informátory do té míry populární, někdy i tápají, 

co do výročního cyklu svátků vůbec patří: 

„V prosinci jsme poprvé v životě slavili Vánoce. Sešli jsme se u kamarádky, která má 

českého přítele a udělali takovou veselou oslavu. Já jsem před tím ani nevěděla, co Češi o 

Vánocích dělají, co vaří. A bylo trochu nezvyklé dávat si dárky před Silvestrem, protože 

v Rusku si dáváme dárky 31 prosince.“ (informátorka č. 1) 

„ Žádné české svátky neslavíme, prostě nemáme blízké české kamarádi. Občas, jestli si na 

to vzpomeneme, dáme si s přítelem pusu pod kvetoucím stromem prvního května, ale nevím, 

jestli se to počítá jako český svátek“ (informátorka č. 8) 

K mezinárodním svátkům patří Saint Valentine's Day a Helloween. Tyto svátky přicházejí 

z globální kultury a tím, že slaví mezinárodní svátky, deklarují informátoři vazbu na globální 

prostor, na mezinárodnost jejích pozice. To potvrzuje nejen pozici jejich přátelské skupiny 

v globalizovaném světě, ale i příležitosti jak její uzavřenost překročit.  

„ Neslavíme jenom ruské svátky, ale občas i mezinárodní, například Helloween. Minuly 

Helloween jsme slavili v klubu SaSaZu, byla tam největší oslava, stovky lidí, všichni měli na 

sobě kostýmy. Šli jsme velkou skupinou kamarádů, mezi nimi bylo hodně anglický mluvících 

spolužáku z UNIPu.“ (informátorka č. 2) 

„Každý rok slavíme s přítelem Valentýna, mám ten svátek hodně ráda, v Rusku žádný 

podobný nemáme. Většinou chodíme ve dvou do pěkné restaurace na romantickou večeři.“ 

(informátorka č. 4) 

4.8.4. Sport  

Sport je volnočasová aktivita, která je taky součásti životního stylu mých informátorů. 

Mají rádi sport jak v aktivní, tak v pasivní formě. 

Někteří rozdělují sportovní aktivity podle sociální vrstvý svých kamarádů a tím 

komunikují vlastně jednak se specifickou skupinou bohatých Rusů, jednak s širší skupinou 

rusky mluvicích migrantů. 

„Můžeme někdy jet zahrát golf, ale ten sport vyžaduje docela hodně peněz. S kamarády, 

kteří takové peníze nemají, mužů jít zahrát fotbal“ (informátor č. 6) 
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„Když jde nějaký sportovní turnaj, například mistrovství světa v hokeji, nebo olympiáda, 

pak jdeme do sportbaru, vždycky fandím ruským sportovcům.“ (informátorka č. 3) 

„Ráda hraji bowling a je to taková demokratická sportovní aktivita, může si to dovolit 

v podstatě každý a proto chodím zahrát jak se spolužáky tak i s kamarády mimo školu“ 

(informátorka č. 8) 

Pro některé informátory se účast ve sportu stává někdy výsledkem vnějšího tlaku, který jim 

zprostředkovává hodnoty přijímané a uznávané kamarády z jejích sociální vrstvy: 

„ Já v podstatě ten golf ani nemám až tak moc rád, ale hodně mých kamarádů jezdí hrát 

golf. Nevím, co je na tom láká, možná se jim to líbí, a možná si mysli, že je to prestižní, já tam 

jezdím spíš, abych se s kamarády popovídal.“ (informátor č. 7) 

Skoro všichni informátoři uvedli, že navštěvují fitness klub. Kritéria pro výběr fitness 

klubu jsou skoro stejné: odborní trenéři, kvalitní stroje, čisté prostředí, možnost parkování 

auta. Důležité taky je, že návštěva fitness klubu není příležitosti setkávání setkávaní s přáteli, 

chodí tam primárně cvičit.   

„Ale do fitness klubu ráda chodím sama, protože chodím tam sportovat a ne trávit čas 

s kamarádkami, Chodím do World classu. Ano, je to dražší fitness club, prostě se mi tam líbí, 

mám osobního trenéra a vím, že je profesionál ve svém oboru. Je to pro mne důležité“ 

(informátorka č. 3) 

 

„Chodím do fitness klubu, chodím sama, cíleně cvičit. Při tom raději preferuji drahý 

fitness, pouze z toho důvodu, že vím, že mají parkoviště, a když budu cvičit, nebudu myslet na 

to, že se s autem může něco stát. Ještě vím, že budou mít čisté sprchové kouty, čisté ručníky 

atd.“ (informátorka č. 1) 

Jeden informátor uvedl, že vybírá drahý fitness klub právě kvůli sociální vrstvě 

návštěvníků:  

 „Chodím do BBC fitness. Je nejlepší v lokalitě, kde bydlím. Je dobrý, čisty, jsou tam dobré 

stroje a trenéry. Sociální úroveň klientu fitness klubu je pro mě také důležitý, když nechám 

tašku ve skříňce, ve které peněženku a hodinky, chci mít jistotu, že najdu je tam, až se vrátím, 

proto vybírám drahý fitness klub“ (informátor č. 6) 
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5.  Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem řešila otázku vlivu sociálního postavení na adaptační 

strategie migrantů. Zaměřila jsem se na skupinu ruských migrantů - vysokoškolských 

studentů, kteří pocházejí z vyšší sociální vrstvy.  Sledovala jsem jednak vybrané kulturní 

praktiky a jednak jejich sociální sítě, které vytvářejí v České republice. Na základě analýzy 

lze konstatovat, že pozici mladých ruských migrantů z vyšší sociální vrstvy v ČR determinuje 

jednak jejich habitus, možnost hradit migrační náklady v plné míře a existence skupiny 

migrantů stejného habitu. To znamená, že mladí ruští migranti si nejen díky své ekonomické 

nezávislosti mohou dovolit reprodukovat výchozí kulturu a nezpronevěřit se svému habitu, ale 

také v důsledku početnosti své skupiny zde existuje či je do ČR přeneseno sociální pole, kdy 

jsou kulturní praktiky a na ně vázané významy nadále sdíleny.  

Informátoři o svých kulturních praktikách nevypovídají primárně z pozice vymezování se 

vůči jiným sociálním vrstvám. Naopak vybrané kulturní praktiky chápou v pojmech komfort. 

To znamená, že je vidí jako součást svého habitu, vkusu, který determinuje jejich pocit 

spokojenosti a patřičnosti. 

Neznamená to ovšem, že by mladí ruští migranti zůstávali v izolaci (Berry 1997 in Průcha 

2004) a že by nedokázali v určitých kontextech rezignovat na svůj komfort, resp. že by jejich 

komfort nebyl vyjednávanou kategorií. Do jisté míry se takto vztahují ještě k více sociální 

polím, resp. sociálním sítím, které zde udržují či odmítají navázat. Ty tvoří ruská imigrační 

skupina, spolužáci, česká majorita a globalizovaná společnost. 

Kulturní praktiky, které spojují mladé ruské migranty z vyšší sociální vrstvy s ruskou 

imigrační skupinou, mají etnodiferenciační povahu. Odkazují na atributy spojené s ruskou 

národností (ruské svátky). Podobně do repertoáru kulturních praktik přijímají i další prvky, 

jejichž symbolický význam zasazuje mladé ruské migranty z vyšší sociální vrstvy do globální 

společnosti (mohou to být jak různé festivity, tak mezinárodní luxusní značky spotřebního 

zboží).  

Ruští migranti z vyšší sociální vrstvy zároveň přistupují na kulturní praktiky, které 

neodpovídají jejich habitu. Právě proto, aby mohli sdílet sociální prostor spolu se svými 

vrstevníky z nižších vrstev, nebrání se „demokratickým“ kulturním prvkům a praktikám. To 

se projevuje jak vůči ruským, tak vůči českým vrstevníkům. Důvodem „sestoupení“ na nižší 

úroveň je reflexe pozice a možností příslušníků nižších vrstev a snaha nezahanbovat je a 

nevytvářet tak distanci mezi sebou a jimi. Pro informátorky pak apel nebýt kontroverzní 

vtahuje do hry opět pojem komfortu. Nyní však nesouvisí s habitem, ale s psychickou 
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pohodou člověka, který je konformní s daným sociální prostředím.  Naopak informátoři tuto 

konformitu nepotřebovali. V tomto lze vidět integrační potenciál ve vztahu k sociálnímu 

prostoru ČR. 

Naopak česká majorita je z hlediska vybraných kulturních praktik respektována 

minimálně. Mladí ruští migranti nevidí důvod, proč by si měli osvojovat prvky z její kultury. 

V izolaci vůči ní zůstávají zejména z toho důvodu, že se cítí být Čechy nepřijati.  Navíc 

v důsledku toho neznají nikoho z odpovídající sociální vrstvy. Protože si mohou svoji migraci 

zaplatit, jsou v migraci nezávislí, do akulturačních procesů nevstupují. K české majoritě je 

neváže ani žádná loajalita (protože se cítí být odmítnuti), které by je vedla k závazku sdílet 

alespoň symbolické kulturní praktiky. Rovina vstřícnosti, kterou vtahuje do hry přátelství se 

spolužáky, z nižších sociálních vrstev tedy vůči české majoritě neexistuje. 

Mladí ruští migranti z vyšší sociální třídy si v sociálním prostoru ČR vytvořili vlastní 

sociální pole, které jsou právě v důsledku své pozice migrantů schopni překročit. Adaptace na 

prostor ČR je primárně vázána zejména na společnost, s níž sdílí stejný habitus jako v zemi 

původu. Nenavazují vztahy s Čechy z vyšší sociální vrstvy, a to z důvodu možnosti zaplatit si 

migraci, početnosti vlastní skupiny, možnosti pohybovat se v transnacionálním sociálním poli 

a pocitu odmítnutí ze strany Čechů. To do jisté míry brání adaptaci a akulturaci ve prospěch 

české kultury. Habitus mladých ruských migrantů – (komfort, o kterém mluví), který je nutí 

udržovat původní sdílené kulturní praktiky, zde ovšem zároveň potvrzuje relevanci jejich 

vlastní skupiny. (migranti chtějí udržet svůj životní styl a ten lze realizovat pouze v rámci 

vlastní skupiny. Není to útěk do frustrace z kulturního šoku, ale naplnění očekávání 

komfortu.) Tedy jejich habitus v situaci migrace spolu s pocitem odmítnutí ze strany Čechů je 

příčinou i důsledkem setrvání v izolaci.  Je-li relevantní uvažovat ve vztahu k mladým ruským 

migrantům z vyšší sociální vrstvy o adaptaci, je ji třeba vztáhnout k sociálně indiferentní 

vrstevnické skupině studentů, jíž se tito cítí být jejími členy. 
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