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ÚVOD 

 

 

 

 

Jiţ ve své absolventské práci jsem si zvolila téma sociální práce s uprchlíky. Snaţila jsem 

se v ní podat zprávu o konfliktech ve střediscích, tak jak je popisují samotní ţadatelé 

a pracovníci zařízení. Zprvu jsem měla představu o roztřídění konfliktů dle národností 

ţadatelů či jinou klasifikaci, podle níţ bych získala přesný a přehledný obrázek o stávající 

situaci. Během psaní práce se ale ukázalo, ţe to není tak snadné, jak jsem si zpočátku 

představovala. Konflikty nelze snadno zařadit do kategorií, tak jak si je sami vymyslíme. 

Ať uţ podle národností nebo podle jiných měřítek. O tom jsem se přesvědčila jiţ po 

vyslechnutí zkušeností několika pracovníků v azylových zařízeních i po přečtení literatury 

věnující se této problematice. Přesto jsem se o vlastní, rámcovou kategorizaci pokusila.  

V mé absolventské práci šlo převáţně o ty uprchlíky, kteří byli v době mého 

výzkumu (2008) umístěni v přijímacích či pobytových střediscích. Setkala jsem se s nimi 

ve třech zařízeních, do nichţ jsem docházela na základě studentské praxe či v rámci 

seminářů.  

Poznatky, které jsem zpracovala v praktické části absolventské práce, jsem 

nashromáţdila v přijímacích střediscích Vyšní Lhoty, Praha-Ruzyně a v pobytovém 

středisku v Kostelci nad Orlicí.  

Výzkum jsem prováděla kvalitativním přístupem. Respondenty jsem se tenkrát 

snaţila vybírat z různých zemí, různého náboţenského vyznání a různého vzdělání. Přes 

veškerou mou snahu se však nejednalo o průřez, který by ukázal objektivní pohled. Byla 

jsem vděčná všem respondentům, kteří byli ochotni se dotazníků a rozhovorů zúčastnit.  

Práce byla koncipována do tří částí. Všechny části zmíním i ve své bakalářské 

práci, která bude z absolventské práce vycházet. V bakalářské práci se budu snaţit o 

prohloubení pohledu do problematiky přijímacího střediska. Vycházím z poznatků 

nashromáţděných v dubnu 2010 v přijímacím středisku Praha-Ruzyně. Zaměřím se hlavně 

na pocity kaţdého ţadatele o azyl, jeho vnímání týkající se umístění do uzavřeného 

zařízení, ze kterého nemůţe vycházet a na vztahy s ostatními ţadateli. 
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První část práce je teoretická a bude se zabývat uprchlictvím obecně. Nastíní 

situaci, zmapuje vývoj migrace, popíše organizační strukturu v České republice i azylovou 

proceduru samotnou.  

V druhé části popíšu sociální práci s uprchlíky a přejdu ve stěţejní část mé páce, 

kde se zaměřím na konflikty, které se v zařízeních objevují. Popis by měl být úplný, totiţ 

z obou stran. Jak očima ţadatelů, tak i pracovníků. V závěru kapitoly vkládám návrhy na 

moţnosti řešení konfliktů a nápady, které vzešly od ţadatelů, a popis situace tak, jak ji vidí 

pracovníci táborů.  

V poslední části mé práce bude popsán výzkum v přijímacím azylovém středisku 

v Ruzyni. Pomocí rozhovorů se všemi přítomnými ţadateli jsem se snaţila zjistit, jak na ně 

působí prostředí střediska, co od příchodu do České republiky očekávali, jak jsou 

spokojení se sluţbami, které jim jsou poskytovány, a co by rádi změnili, bylo-li by to 

v jejich moţnostech. 

Na závěr opět shrnu jejich poznatky a případné návrhy, zhodnotím je pohledem 

pracovníků a navrhnu realizaci těch, které by byly pro středisko přínosné.  
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1     ŢÁDOST O MEZINÁRODNÍ OCHRANU 

 

 

 

 

1.1     OBECNÉ UVEDENÍ  

 

Téma příchozích cizinců pronásledovaných z důvodů rasových, náboţenských, 

národnostních, sociálních nebo politických, ale také těch, kteří přicházejí z ekonomických 

důvodů, je tématem tisíciletým a dobře známým po celém světě. Miliónům uprchlíků jsou 

nabízena útočiště ve stále větším počtu zemí. Vlády těchto zemí nabízejí moţnost nalézt 

trvalé řešení situace těm uprchlíkům, kterým není moţné zajistit ochranu v jejich 

domovských zemích nebo v zemích prvního azylu.  

Právní rámec mezinárodní ochrany uprchlíků byl přijat 31. ledna 1967 v New 

Yorku.
1
 Postupně se připojovaly další státy, ketré potvrdily svou účast na poskytování 

pomoci uprchlíkům, a to přistoupením k Úmluvě o postavení uprchlíků z  28. července 

1951, která byla přijata v Ţenevě.
2
 Tato úmluva je základem v oblasti ochrany uprchlíků. 

Jsou v ní obsaţena práva a povinnosti uprchlíků a závazky států. Mezi první členy 

Výkonného výboru UNHCR (Executive commitée) patřila Austrálie, Belgie, Brazílie, 

Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Lucembursko, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Turecko.
3
 

V září 2001 přistoupilo k Úmluvě dalších 141 států. Politiku Úřadu Vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) pak 

pomáhá vytvářet 57 zemí. Dnes pomáhá 6 600 zaměstnanců UNHCR ve více neţ 110 

zemích světa zhruba 34 milionům osob.
4
 

 

„UNHCR bylo zaloţeno v prosinci roku 1950 za účelem vedení a koordinace mezinárodních úkonů 

v oblasti ochrany uprchlíků a řešení celosvětových uprchlických problémů. Prvotním účelem je zabezpečit 

práva a blahobyt uprchlíků. UNHCR se snaţí zajistit, aby kaţdý mohl nalézt bezpečné útočiště v jiném státě, 

s moţností dobrovolného návratu do své vlasti, místní integraci nebo přesídlení do třetí země. Ve více neţ 

pěti desetiletích pomohla tato organizace okolo 50 milionům potřebných začít nový ţivot.“
5
 

 

                                                 
1
 Srov. UNHCR, Uprchlíci v České republice [online], dostupé na: <http://www.unhcr.cz/uprchlicicr/>.  

2
 Srov. tamtéţ. 

3
 Viz  The State of the World's Refugees 2006, (UNHCR 2006) Annex 1, 205-208. 

4
 Srov. UNHCR <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html> [menu: About us]. Překlad vlastní. 5.12.2010 

5
 UNHCR, Basic facts [online], dostupné na: <www.unhcr.org>, [menu: Basic facts]. Překlad vlastní. 5.12.2010 
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Vlády jednotlivých zemí umoţnily UNHCR práci na svém území a poskytovaly 

uprchlíkům finanční pomoc, a to jak v rámci vnitrostátních uprchlických programů, tak 

prostřednictvím financování projektů UNHCR. 

Mezinárodní ochranu potřebovalo v roce 2000 přibliţně 22 milionů osob na pěti 

kontinentech, z nichţ 50,8 % tvořily ţeny, 12 % bylo mladší 15 let. K lednu 2001 

poskytovalo UNHCR ochranu a pomoc 5,2 milionům vnitřně přesídlených osob po celém 

světě.
6
 Vnitřně přesídlení jsou ti, kteří v důsledku pronásledování, ozbrojeného konfliktu či 

násilí byli nuceni opustit svůj domov, ale zůstávají uvnitř země původu. Právě uprchlictví 

a vnitřní přesídlování jsou v posledních letech důsledkem probíhajících konfliktů.
7
  

Výroční statistická zpráva UNHCR z roku 2009 Global trends odhaduje, ţe v roce 

2009 bylo vysídleno či přemístěno 43 300 000 osob, coţ je nejvyšší počet od poloviny 90. 

let. UNHCR poskytovala koncem roku 2009 pomoc či ochranu více neţ 26 milionům 

osob.
8
  

Zpráva také uvádí deset zemí, z kterých odešlo během roku 2009 nejvíce uprchlíků: 

 

 

Země Počet uprchlíků ze země 

Pákistán 2 887 100 

Irák 1 785 200 

Somálsko    678 300 

Demokratická republika Kongo    455 900 

Barma    406 700 

Kolumbie    389 800 

Súdán    368 200 

Vietnam    339 300 

Eritrea    209 200 

Srbsko    195 600 

 

 

 

                                                 
6
 Srov. Jastram, Kate, Achiron, Marilyn. Ochrana uprchlíků (Meziparlamentní unie 2001) s. 7-9. 

7
 Srov. Waisová, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích (Portál, Praha 2005) s. 46-47. 

8
 UNHCR [online], dostupné na: <http://www.unhcr.org/4c11f0be9.html>  20.4.2011. 
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Následující tabulka ukazuje země hostící nejvyšší počet uprchlíků v roce 2009, dle 

odhadů UNHCR: 

 

 

Země Počet příchozích do země 

Pákistán 1 740 700 

Írán 1 070 500 

Sýrie 1 054 500 

Německo    593 800 

Jordánsko    450 800 

Keňa    358 900 

Čad    338 500 

Čína    301 000 

Spojené státy americké    257 500 

Velká Británie    269 400 

 

 

Ve světové zprávě UNHCR z roku 2009 (UNHCR Global Report 2009 – The year 

in review) jsou popsány důleţité globální jevy, jejichţ vlivům UNHCR musela čelit. Jako 

nejsilnější vliv uvádí ekonomickou a finanční krizi, která ohrozila práci a ţivoty milionů 

osob po celém světě a zároveň měla nepříznivý dopad na uprchlické příspěvky, rozvojovou 

pomoc a přímou zámořskou investici. Druhým vlivem je nárůst populace. Dnes ţije na 

planetě Zemi 6,7 miliardy lidí. Odhaduje se, ţe v roce 2050 to bude jiţ 9 miliard. Tento 

nárůst se téměř výhradně týká rozvojových zemí, kde drtivou většinu obyvatel tvoří 

uprchlíci a vystěhované osoby. Mezi dalšími vlivy jsou jmenovány klimatické změny, 

přírodní katastrofy, nedostatek potravin a pitné vody. 

 

 

 

1.2 ŢADATELÉ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Pro Českou republiku se otázka uprchlictví stala aktuální poměrně krátce po pádu 

komunistického reţimu v srpnu 1990, kdy na území Československa dorazila první vlna 

ţadatelů o azyl. Tak byla státní správa i občanská veřejnost postaveny před nelehký úkol – 
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vyrovnat se s problémy spojenými s přijetím nově příchozích. Bylo třeba pro ně urychleně 

zabezpečit ubytování a základní sociální a zdravotní sluţby a současně vytvořit pro jejich 

pobyt potřebný legislativní rámec.
9
 V roce 1993 přijala Česká republika Dohodu OSN 

o postavení uprchlíků z roku 1951. Československo se k této dohodě přihlásilo jiţ v roce 

1990. První ţádost o azyl byla zaznamenána v červnu právě tohoto roku. Do konce 

zmiňovaného roku bylo podáno celkem 1 602 ţádostí o azyl. Ţadatelé byli převáţně 

z balkánských zemí. Nejpočetnější skupinu tvořili občané Rumunska (1 080 ţádostí), dále 

Bulharska (168) a z tehdejšího Sovětského svazu (95).  

 

 

1.2.1 ŢADATELÉ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU V ČÍSLECH – POČTY 

PŘÍCHOZÍCH, MÍSTA POBYTU 

 

V roce 1991 počet ţadatelů stoupl na 2 226 osob. Do roku 1997 zůstal tento stav 

poměrně stabilní, maximálně přesahoval 2 000 osob. V letech 1991 – 1997 činil průměrný 

počet ţadatelů o azyl 1 743 osob ročně.
10

 V roce 1998 ovšem počet ţadatelů vzrostl téměř 

dvojnásobně a vzrůstal i nadále. V roce 2000 uţ to bylo 8 878 osob.  

Nejvyšší počet ţadatelů byl zaznamenán v roce 2001, kdy poţádalo v České 

republice o azyl 18 088 osob. To byl velmi vysoký nárůst ţádostí, který byl způsoben 

především změnou azylové legislativy. 

 Od roku 1990 poţádalo o azyl v České republice celkem 51 980 osob, 75 % z nich 

tak učinilo po roce 1997. Ti, kteří o azyl poţádali v roce 2001, tvořili 35 % všech ţádostí 

podaných do té doby, jejich sloţení tedy ovlivnilo celkové sloţení ţadatelů, kteří kdy 

v České republice ţádost o azyl podali.  

59 % ţadatelů pocházelo z Evropy, 38 % z Asie, 2 % z Afriky. Procento ţadatelů 

z evropských zemí se zvyšovalo od roku 2000, kdy tito ţadatelé tvořili polovinu všech 

ţádostí. Skupiny, které dominovaly na konci 90. let, ustoupily (Afghánistán, Srí Lanka), 

některé úplně vymizely (Bangladéš)
11

.  

V průběhu roku 2002 počet ţadatelů o azyl poklesl, a to na necelých 8 500 osob, 

sníţil se tedy o zhruba 9 600 osob. To bylo způsobeno opět legislativní změnou.
12

 Od 

                                                 
9
 Srov. Kuric, Aurelián. Uprchlíci a sociální práce (BEKROS Brno 1997) „nestránkováno“. 

10
 Srov. Uherek, Zdeněk. Integrace azylantů (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2002) s. 5. 

11
 Srov. Odbor azylové a migrační politiky, Žadatelé o mezinárodní ochranu a azylanti, statistická zpráva 2007 

[online],  dostupné na: <http://www.mvcr.cz/statistiky/2007/uprch2007/index.html>. 
12

 Srov. Český statistický úřad, Azylové řízení a azylanti – Popis aktuálního vývoje [online],  dostupné na: 

<http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/o/ciz_rizeni_azyl-popis_aktualniho_vyvoje>.  
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vstupu do Evropské Unie je totiţ Česká republika vázána Dublinským nařízením. 

Podstatou dublinského systému je, aby ţádost o azyl byla podána pouze ve státě, kterým 

ţadatel vstoupil na území Evropské unie. Takovýto členský stát je povinen převzít ţadatele 

o azyl, který podal ţádost v jiném členském státě, a dokončit její posouzení. Nařízení se 

nevztahuje na ţadatele, kteří jsou ve špatném zdravotním či psychickém stavu. Dublinskou 

úmluvu přijalo Evropské společenství v roce 1990. V současnosti je nahrazena Nařízením 

Rady Evropského Společenství č. 343/2003, kde jsou stanovena kritéria pro určení státu 

odpovědného za posouzení ţádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropského 

společenství. Dublinská úmluva a Nařízení Rady Evropského Společenství č. 343/2003 je 

usnadněno systémem porovnávání otisků prstů EURODAC. Pro členské státy je snímání 

otisků prstů ţadatelů o udělení azylu v členských státech a otisků prstů cizinců nelegálně 

překračujících vnější hranici Evropské unie povinné. 

 

Následující tabulka udává počet ţádostí o mezinárodní ochranu v České republice 

v jednotlivých letech, udává počet dublinských případů a zemi původu ţadatelů o azyl. 

 

 

Rok  Počet ţádostí 

o mez. 

ochranu 

Dublinské 

případy 

Země původu Udělený 

azyl 

2007 1 878 1 074 Ukrajina 16 % 

Turecko 11 %  

Mongolsko 9 % 

Bělorusko 7 % 

191 osob 

z 28 států 

2008 1 656  Mongolsko 19 % 

Ukrajina 17 % 

Afghánistán 10 % 

Vietnam 8% 

157 osob 

z 25 států 

2009 1 258    942 Ukrajina 20 % 

Mongolsko 13 % 

Rusko 9 % 

Moldavsko 7 % 

75 osob 
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Z tabulky vyplývá, ţe počet ţádostí se kaţdým rokem o něco málo sniţuje, zrovna 

tak počet udělených azylů. Ţadatelé často pocházejí z Ukrajiny a Mongolska, v roce 2007 

byla zaznamenána výrazná turecká vlna, která byla ale spíše výjimkou.  

Otázka ţadatelů o mezinárodní ochranu je po připojení České republiky do 

Shengenského prostoru ještě aktuálnější neţ dříve, kdy byla Česká republika pouze 

přechodnou zemí. Nyní se stává stále častěji zemí cílovou. Příchozím do České republiky 

se otevřely nové příleţitosti, počínaje vycestováním do ostatních členských zemí Evropské 

unie bez vízové povinnosti. Azylová procedura však, jak uţ vyplývá z Dublinského 

nařízení, probíhá jen ve vstupní zemi do Evropské unie. 

 

1.3     ROZDĚLENÍ ŢADATELŮ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU 

 

Ţadatele o mezinárodní ochranu v České republice můţeme rozdělit do dvou základních 

skupin. První skupinu tvoří uprchlíci, druhou přesídlenci z ekonomických důvodů
13

. Obě 

tyto skupiny u nás mohou podat ţádost o mezinárodní ochranu. Někdy je ţádost uznána 

jako neoprávněná (to kdyţ o azyl poţádají například občané některého státu Evropské 

unie), někdy je zamítnuta pro nedostatečné důvody (ţadatel ţádá o mezinárodní ochranu 

z jiných důvodů, neţ je v zákoně o azylu uvedeno) a někdy je protahována (to při 

nedostatku důkazů). Jak vyplývá ze statistik Ministerstva vnitra, azyl je udělen zhruba 6 % 

ţadatelů.  

Kdo se můţe nazývat uprchlíkem, je podle Ženevské konvence stanoveno v zákoně 

č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., zákona č. 4/1993 Sb., 

a zákona č. 150/1996 Sb.: Uprchlíkem je cizinec, který má ve státě, jehoţ státní občanství 

má, odůvodněný strach z pronásledování z důvodů rasy, náboţenství, národnosti, 

příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení (srov. § 2). 

Přesídlencem je osoba, jeţ z jiných důvodů, neţ těchto obsaţených v základní 

definici uprchlíka, dobrovolně opustí svou zem, za účelem usídlit se někde jinde. 

Motivována můţe být touhou po změně či dobrodruţství, nebo rodinnými důvody. Je-li 

motivována pouze ekonomickými úvahami, jedná se o přesídlence z ekonomických 

důvodů, ne o uprchlíka.
14

 

                                                 
13

 Srov. Příručka k postupům pro určování právního postavení uprchlíků a vybraná doporučení UNHCR 

z oblasti mezinárodní ochrany. (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha 2006) s. 17. 
14

 Srov. Příručka k postupům pro určování právního postavení uprchlíků a vybraná doporučení UNHCR 

z oblasti mezinárodní ochrany. (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha 2006) s. 17. 
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Rozdíl mezi přesídlencem z ekonomických důvodů a uprchlíkem nemusí být ovšem 

vţdy patrný. To bývá tehdy, není-li jasný rozdíl mezi ekonomickými a politickými 

opatřeními v zemi ţadatelova původu. Tam, kde ekonomická opatření mohou ničit 

ekonomickou existenci určité části obyvatelstva, například odnětím obchodovacích práv 

konkrétní etnické nebo náboţenské skupině, mohou se její příslušníci stát uprchlíky 

v případě, ţe opustí svou zemi.
15

 

 

 

1.4     STRUKTURA ORGÁNŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Problematikou mezinárodní migrace a azylu v České republice, a to jak na úrovni 

legislativy, tak i realizace, se zabývá Ministerstvo vnitra České republiky. Úsekem MV 

ČR, který zodpovídá za výkon úkolů v oblasti azylu, uprchlictví, koncepce imigrační 

politiky, v otázkách vstupu a pobytu cizinců, integrace cizinců a schengenské spolupráce, 

je Odbor azylové a migrační politiky.  

Pod něj spadá Správa uprchlických zařízení (SUZ MV), která byla zřízena 

1. ledna 1996 jako rozpočtová organizace MV ČR. Vznikla rozdělením tehdejšího odboru 

pro uprchlíky (OUIC), aby se oddělil výkon státní správy v oblasti azylové procedury od 

zabezpečování sluţeb ţadatelům o azyl. Zaloţením SUZ MV se zajistila servisní 

organizace. Česká republika je totiţ, na základě Ţenevských konvencí a dalších 

mezinárodních smluv, povinna osobám ţádajícím o azyl zabezpečit ubytování a další 

sluţby, a to od zahájení řízení aţ po jeho ukončení. K 1. říjnu 2008 se k těmto konvencím 

hlásilo 144 zemí. Česká republika smlouvu podepsala 11. května 1993 (States Parties to 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol).  

Správa uprchlických zařízení je provozovatelem přijímacích, pobytových 

a integračních azylových středisek. Poskytuje především ubytovací, stravovací, 

psychologické, sociální, vzdělávací a poradenské sluţby a zajišťuje volnočasové aktivity. 

Její vedení sídlí v Praze. 
16

 

Nutno podotknout, ţe v roce 2009 se udály významné změny ve struktuře zařízení 

související s poklesem podaných ţádostí o mezinárodní ochranu. Za rok 2009 bylo přijato 

1 258 ţádostí o azyl, tedy o 25% méně, neţ tomu bylo za rok 2008. Některá azylová 

zařízení, která jsem navštívila během psaní své absolventské práce, byla zavřena, například 

                                                 
15

 Srov. tamtéţ. s. 17. 
16

 Dostupné na: < http://www.suz.cz/>. 
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přijímací středisko Vyšní Lhoty, dále pobytové středisko Stráţ pod Ralskem. Pobytové 

a integrační středisko v Zastávce u Brna prošlo rekonstrukcí a změnilo se na přijímací 

azylové středisko. Dále bylo zřízeno integrační azylové středisko v České Lípě a v Brně - 

Ţidenicích. Velké Přílepy prošly také změnou, do konce roku 2009 byly určeny ke 

krátkodobému pobytu cizinců, kteří se rozhodli vyuţít programu Dobrovolný návrat. 

Změny se týkaly také počtu zaměstnanců SUZ. K 7.11.2007
17

 zaměstnávala Správa 

uprchlických zařízení MV celkem 405 zaměstnanců, k 28.7.2010
18

 to bylo 346 

zaměstnanců.
19

 

Zaměstnanci SUZ pracují v různých profesích. Od vedoucích azylových zařízení, 

přes ekonomické pracovníky, právníky, sociální pracovníky, vychovatelky, pracovníky 

stálé sluţby, aţ po ubytovatele. 

 

 

1.5    TYPY AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

V České republice existují tři typy azylových zařízení. Azylovým zařízením se rozumí 

přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko. Dalším typem 

střediska je zařízení pro zajištění cizinců a od roku 2009 se můţeme setkat také s centrem 

na podporu integrace cizinců. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Ministerstvo vnitra 

České republiky.  

V přijímacím středisku je cizinec povinen po určitou zákonem o azylu stanovenou 

dobu pobývat. Úkolem přijímacího střediska je zajistit ubytování a základní ţivotní 

potřeby pro nově příchozí ţadatele, a to aţ do ukončení vstupní procedury (provedení 

identifikačních úkonů, komplexního lékařského vyšetření, zahájení azylového řízení 

správním orgánem). Absolvování této procedury je povinné – kaţdý ţadatel o udělení 

mezinárodní ochrany musí tímto střediskem projít. Přijímací střediska jsou uzavřená 

zařízení, která není dovoleno opouštět. Ale také nedovolený odchod z pobytového 

azylového střediska nebo opuštění střediska na delší dobu, neţ bylo původně dovoleno, se 

označuje termínem „svévolné opuštění“. 

V přijímacím středisku začínají sociální pracovníci provádět první sociální šetření. 

Ţadatelům je k dispozici také sociální, právní, psychologické a výchovné poradenství. 

                                                 
17

 V době zpracovávání mé absolventské práce 
18

 V době zpracovávání mé bakalářské práce. 
19

 Srov. Správa uprchlických zařízení, Organizační struktura [online], dostupné na: 

<http://www.mvcr.cz/ministerstvo/suz.html>.  
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Přijímacím střediskem na území České republiky bylo v době psaní mé 

absolventské práce zařízení ve Vyšních Lhotách. Jeho základní kapacita byla 580 míst, 

rozšířená činila 760 míst. V roce 2001 bylo otevřeno také další přijímací středisko, které 

bylo později v roce 2006 rozšířena na kapacitu 45 lůţek, Toto středisko se nachází 

v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Praha–Ruzyně. To je určeno pro cizince, kteří 

projeví úmysl poţádat o udělení mezinárodní ochrany přímo v tomto prostoru 

mezinárodního letiště.
20

  

V současné době jsou na území České republiky dvě přijímací střediska a to 

středisko Ruzyně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště a středisko v Zastávce 

u Brna. 

Při ubytovávání cizinců se přihlíţí k pohlaví klienta jeho státní příslušnosti či 

národnosti, k jeho věku, rodinným vazbám (rodiny či matky s dětmi jsou ubytovány 

v chráněném bydlení) k případnému handicapu ţadatele.  

V přijímacím středisku se ţadatelé o mezinárodní ochranu zdrţují od dvou týdnů do 

čtyř měsíců. Během této doby jsou provedeny dle zákona o azylu § 46 identifikační úkony, 

je provedeno lékařské vyšetření zaměřené na zjištění, zda ţadatel o udělení azylu netrpí 

chorobou, která by ohrozila ţivot jeho nebo dalších osob. Je mu uděleno vízum k pobytu 

za účelem řízení o udělení azylu a je mu vydán průkaz ţadatele o udělení azylu.  

 

Po ukončení pobytu v přijímacím středisku je ţadatel přemístěn do pobytového 

střediska, které slouţí k ubytování ţadatele o udělení azylu po ukončení vstupní procedury 

aţ do doby nabytí právní moci rozhodnutí o azylu. Dříve byla zákonem stanovena 

povinnost cizince pobývat v pobytovém středisku. Tato povinnost byla novou právní 

úpravou zrušena a zakotvuje jiţ pouze právo cizince tato zařízení vyuţívat. Poskytované 

sluţby jsou zde obdobné jako v přijímacím azylovém středisku, ţadatelé se však mohou 

volně pohybovat mimo areál střediska. Pravidla pohybu ţadatelů stanovuje zákon 

o azylu.
21

 

Ţadatelům jsou poskytovány ubytovací, zdravotnické a sociální sluţby. 

V přijímacích a pobytových středicích je zajištěna nepřetrţitá vnější i vnitřní ostraha 

objektu za účelem ochrany bezpečí a majetku ţadatelů a ochrany vybavení střediska. 

Pracovníci stálé sluţby jsou v přijímacím i pobytovém středisku přítomni 24 hodin denně. 

                                                 
20

 Srov. Správa uprchlických zařízení, Azylová zařízení [online], dostupné na: 

<http://www.mvcr.cz/ministerstvo/suz/zarizeni.html>.  
21

 Srov. Cizinci v České republice 2006, s. 74. 
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Ve střediscích hrají důleţitou adaptační roli volnočasové aktivity. Ţadatelé mohou 

svůj volný čas vyuţívat dle uváţení. O smysluplné vyuţití volna klientů se starají 

zaměstnanci střediska a nevládní organizace. V pobytových střediscích jsou zřízena také 

dětská centra. Aktivní vyuţívání volného času patří k jedné z nejdůleţitějších součástí 

ţivota klientů v azylovém zařízení. Mělo by přispívat k zajištění bezkonfliktního souţití 

ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany ve středisku, ale také ve vztahu k místním 

obyvatelům.  

Při psychických či jiných obtíţích se ţadatelé mohou obrátit na sociální pracovníky. 

V pobytových střediscích působí humanitární organizace, které se snaţí zlepšit situaci 

ţadatelů a adaptovat je na nové podmínky. Na tomto základě je zaloţeno také působení 

Českého helsinského výboru. Ten poskytuje ţadatelům právní poradenství, jazykovou 

výuku, a zajišťuje cizojazyčné tiskoviny. 
22

 

Správa uprchlických zařízení má ve všech typech azylových zařízení vypracován 

stejný informační systém, aby se ţadatelé umístění v zařízení mohli snáze zorientovat, a to 

i tehdy, kdyţ jsou z jednoho typu zařízení přemístěni do jiného. Tento systém je zaloţen na 

barevných označeních jednotlivých zón (nechráněnou pro muţe a chráněnou pro ţeny, 

nezletilé děti bez doprovodu a rodiny s dětmi) a symbolech označujících typ sluţby. 

Jídelnu, non-stop servis, volnočasové centrum a další součásti zařízení. 

V současnosti se pobytová střediska nacházejí v Kostelci nad Orlicí a v Havířově. 

 

Třetím typem azylového zařízení je integrační azylové středisko, které slouţí pro 

dočasné ubytování osob, jimţ byla v České republice udělena mezinárodní ochrana. Tyto 

osoby mají na trhu práce a v sociální i zdravotní oblasti stejná práva a povinnosti jako čeští 

občané.  

V integračním azylovém středisku bydlí azylanti na základě smlouvy o ubytování. 

Ubytování si hradí sami a je poskytováno maximálně 18 měsíců. Po uplynutí této doby 

musí azylant IAS opustit. Správa uprchlických zařízení provozuje v současnosti čtyři 

takováto střediska, a to v Předlicích, Jaroměři, v České Lípě a v Brně. 

Úmyslem IAS je integrace azylanta (začleňování do společnosti, která ho 

obklopuje), proto má tyto části: Poskytnutí dočasného bydlení, dále kurz českého jazyka, 

který je bezplatně zajišťován v rámci Státního integračního programu, kurz reálií, který by 

                                                 
22

 Srov. Uherek, Zdeněk. Integrace azylantů (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2002) s. 9. 
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měl zajistit získání potřebných znalostí o azylantově nové vlasti, a zároveň by měla tato 

znalost azylantovi pomoci při hledání samostatného bydlení a zaměstnání. 

Při zajištění kurzů českého jazyka a reálií spolupracuje SUZ MV s nevládními 

organizacemi činnými v oblasti integrace azylantů.
23

 Hlavním partnerem státního sektoru 

v oblasti zabezpečování státního integračního programu je nevládní nezisková organizace 

Sdruţení občanů zabývajících se emigranty (SOZE). 

V roce 2009 byla zřízena centra na podporu integrace, která jsou určena všem 

cizincům majícím platný trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky 

a zároveň pocházejí z nečlenských zemí Evropské unie. Tato centra byla zřízena 

v Pardubicích, Plzni, Zlíně a v Ostravě. Současně byl zřízen nový odbor, a to odbor Centra 

na podporu integrace cizinců, který nově zřízená centra řídí. Centra na podporu integrace 

byla spolufinancována z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 

Snahou SUZ je otevřít v následujících letech další centra, poskytovat tak sluţby cizincům 

ţijícím v dané lokalitě cizincům a usnadnit jim přístup k relevantním informacím. Tím by 

se postupně měla odstranit závislost na zprostředkovatelích. 

Veškeré sluţby jsou cizincům poskytovány zdarma. Jedná se o sluţby poradenské 

a informační, právní poradenství, jazykové vzdělávání, socio-kulturní kurzy, internetové 

pracoviště a knihovny. 

Během šesti měsíců působení se v centrech vystřídalo 1 587 klientů. Nejvíce 

klientů zavítalo do centra v Plzni, další centra nebyla doposud v povědomí. Proto je třeba 

věnovat zvýšené úsilí informování. Klienti jsou většinou vietnamské národnosti, dále je 

silné zastoupení mongolské a ukrajinské národnosti. 

S největším zájmem se setkaly kurzy českého jazyka, které navštěvovalo 56 % 

klientů. Spokojeno bylo se sluţbami přes 90 % dotázaných klientů. 

 

 

1.6     PRŮBĚH ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY 

 

Průběh řízení o udělení azylu upravuje zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).
24

  

                                                 
23

 Srov. Správa uprchlických zařízení, Integrační azylová střediska [online], dostupné na: 

<http://www.mvcr.cz/ministerstvo/suz/zarizeni.html#ias>. 
24

 Srov. Cizinci v České republice 2006, (Český statistický úřad, Praha 2006) s. 73. 
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V zákoně se nejedná pouze o azylu, ale také o doplňkové ochraně, která se udělí 

cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale v případě návratu do vlasti by mu 

hrozilo skutečné nebezpečí.  

Zákon, který definuje, kdo je cizincem a jaké jsou podmínky pro vstup cizince na 

území ČR, je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Cizincem se zde 

rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana 

Evropské unie, coţ se ale netýká cizince, který: 

a) poţádal Českou republiku o mezinárodní ochranu formou azylu nebo doplňkové 

ochrany, a azylanta nebo osoby poţívající doplňkové ochrany, pokud tento zákon nebo 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

b) pobývá na území na základě zvláštního právního předpisu upravujícího přechodný pobyt 

cizích ozbrojených sil na území,  

c) poţádal Českou republiku o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné 

ochrany na území, a cizince, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění 

k pobytu za účelem dočasné ochrany, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak (326/1999 Sb. § 1, 2). 

 

Řízení o udělení mezinárodní ochrany v České republice začíná v okamţiku, kdy 

cizinec projeví úmysl. Ţádost je dále podána na policii nebo přímo úředníkům ministerstva 

vnitra. Poté je s ţadatelem veden jeden či více pohovorů. Během řízení má ţadatel právo 

na tlumočníka v jazyku, v kterém je schopen se dorozumět.  

Řízení u ministerstva vnitra před vydáním prvního rozhodnutí je nejdůleţitější 

etapou v řízení o udělení mezinárodní ochrany. Tomu, kdo prokáţe, ţe byl ve své zemi 

pronásledován z níţe uvedených důvodů, bude v České republice udělen azyl.  

Důvody k udělení azylu jsou: pronásledování za uplatňování politických práv 

a svobod z důvodů rasy, pohlaví, náboţenství, národnosti, příslušnosti k určité sociální 

skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehoţ občanství cizinec 

má, nebo v případě, ţe je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého 

bydliště. 

Dalším důvodem udělení mezinárodní ochrany je sloučení s rodinným příslušníkem 

(manţelem, nezletilým dítětem nebo v případě nezletilého dítěte s rodičem), kterému jiţ 

byl azyl udělen.  

Posledním důvodem k udělení azylu jsou takzvané humanitární důvody. Na 

humanitární azyl není právní nárok a je čistě na uváţení ministerstva vnitra, komu jej udělí 
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a z jakých důvodů. V letech 1990 aţ 1993 ţádný humanitární azyl udělen nebyl. Od roku 

2000 do současnosti byl udělen azyl z humanitárních důvodů 230 ţadatelům.
25

 

U koho ministerstvo nezjistí v dostatečné míře azylové důvody, avšak ţadatel 

prokáţe, ţe by mu v případě návratu do vlasti hrozilo nebezpečí uloţení nebo vykonání 

trestu smrti, nebo trestání, dále kdyby se návratem do vlasti ocitl ve váţném ohroţení 

ţivota nebo lidské důstojnosti, v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného 

konfliktu, nebo pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky 

České republiky, můţe mu být udělena doplňková ochrana. 

Ta můţe být rovněţ udělena z důvodu sloučení rodiny s rodinným příslušníkem 

(manţelem, nezletilým dítětem nebo v případě nezletilého dítěte s rodičem), kterému jiţ 

byla doplňková ochrana udělena.  

Doplňková ochrana je na rozdíl od azylu udělována na dobu určitou a po této době 

je přezkoumáváno, zda trvají důvody, pro něţ byla udělena. V případě, ţe důvody trvají, je 

její platnost prodlouţena. 

Ţádost můţe být také zamítnuta – ţadatel o mezinárodní ochranu dostane tzv. 

Negativní rozhodnutí ve věci udělení mezinárodní ochrany. Po něm následuje buď odjezd 

z České republiky, nebo podání ţaloby ke krajskému soudu. Rozhodující pro určení soudu 

je místo bydliště v době podání ţádosti. 

Potřebnou pomoc při sepsání ţaloby, jakoţ i zastupování v řízení u Ministerstva 

vnitra a krajského soudu musí poskytnout právníci nevládních organizací, kteří se zabývají 

poradenstvím ţadatelům o mezinárodní ochranu. Tuto pomoc nesmí poskytovat 

zaměstnanci SUZ MV ČR. 

Ţaloba můţe být podána ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí. V případě, ţe 

byla ţádost podána v zařízení pro zajištění cizinců, v tzv. „detenci“ nebo v tranzitním 

prostoru mezinárodního letiště, případně byla ţádost zamítnuta jako zjevně nedůvodná, je 

lhůta na podání ţaloby pouze 7 dní.  

Pokud soud ţalobu zamítne, můţe být ve lhůtě dvou týdnů od obdrţení soudního 

rozhodnutí proti němu podána kasační stíţnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.  

Zde je ţadatel zastupován advokátem a během celého řízení o kasační stíţnosti 

komunikuje soud pouze s ním. Pokud soud kasační stíţnost zamítne či odmítne, končí 

řízení o udělení mezinárodní ochrany, jakoţ i platnost víza za účelem strpění. 

                                                 
25

 Srov. Bajer, Pavel. Počet udělených azylů se neustále zvyšuje, říká zástupce ministerstva vnitra. Sociální práce 

2/2007 s. 4. 
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Na začátku procedury je ţadatel seznámen s moţností asistovaného dobrovolného 

návratu, repatriace, pro kterou se můţe rozhodnout kdykoli během řízení o udělení azylu. 

Pokud ţadatel splní stanovené podmínky, jsou mu uhrazeny náklady spojené s repatriací. 

Návrat do země původu spadá pod Program asistovaných dobrovolných návratů, coţ je 

program Mezinárodní organizace pro migraci (International organization for migration – 

IOM), který je realizován také v České republice. Během roku je repatriováno skrze tuto 

organizaci okolo 350 ţadatelů o azyl
26

. IOM spolupracuje s mezinárodními leteckými 

společnostmi, ale také se Správou uprchlických zařízení a Odborem azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra. 

                                                 
26

 Srov. IOM Praha, Program asistovaných dobrovolných návratů [online], dostupné na: 

<http://www.iom.cz/Wc26bf41fe1471.shtml>.  
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2     SOCIÁLNÍ PRÁCE S ŢADATELI O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ 

OCHRANY 

 

 

 

 

2.1     PŘIBLÍŢENÍ OSOBNOSTI ŢADATELE 

 

Abychom cizincům, kteří u nás projevili úmysl poţádat o azyl, více porozuměli, je dobré 

se zamyslet nad tím, s jakými představami k nám přicházejí. Jedná se o velice rozmanitou 

skupinu, a to jak kulturou, tak věkem, či vzděláním. Snad jediné, co mají společné, je 

jejich očekávání. Někteří jdou „za lepším“, někteří touţí po bezpečí a doufají v lepší ţivot 

pro sebe a své děti. Mnozí z nich mají konkrétní představy o své budoucnosti - o získání 

občanství, bydlení i zaměstnání v cílové zemi, tak jak jim to často lákavě vykreslují 

převaděči. Není potom těţké představit si jejich zklamání, kdyţ se nic neodvíjí podle 

slíbeného, draze koupeného plánu. Někdy se zklamání rozvine ve zlost a agresi, jindy 

v rezignaci.  

 Někteří ţadatelé povaţují podmínky v přijímacích a pobytových azylových střediscích 

za horší, neţ měli dříve v zemi, ze které odešli. Těţko si zvykají na stanovený čas 

vydávání jídla, předem určenou dobu praní nebo vydávání ţiletek na holení. Je pro ně 

těţké přizpůsobit se řádu, kdyţ byli zvyklí dělat vše tehdy, kdyţ to potřebovali, či měli pro 

to náladu. Tak se stávají podráţděnými a je na sociálním pracovníkovi, aby jim nabídl 

aktivitu, která by je zaměstnala v době, kdy nemají co na práci a zaobírají se myšlenkami 

o své bezútěšné situaci. Někdy se příchozí rozhodnou pro dobrovolný návrat během 

prvního týdne stráveného v zařízení. To se stává v případech, kdy odhadnou, ţe získání 

azylu není tak snadné, jak jim bylo líčeno, a nechtějí podstoupit zdlouhavou azylovou 

proceduru, či vidí, ţe přijímací středisko není zrovna to, co na své cestě „za lepšími 

vyhlídkami“ očekávali. 

 Ti, kdo si odchod z vlasti naplánovali sami, bez převaděčů, bývají často vzdělanější. 

O to hůře se ovšem právě oni vyrovnávají se situací, kdy sami stojí čelem všemu 

neznámému, kdy se snaţí zorientovat v novém světě a začínají znova od nuly. 

 Někteří vysokoškolsky vzdělaní ţadatelé přicházející do České republiky očekávají, ţe 

se jim dostane pracovního uplatnění hodného jejich vzdělání. Těţko přijímají fakt, ţe 
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pokud neovládají češtinu či nemají nostrifikované diplomy, stěţí taková situace nastane. 

S obtíţemi se vyrovnávají s prací, která neodpovídá jejich skutečné kvalifikaci. Obdobný 

problém nastává v souvislosti s jejich představou o moţnostech bydlení.
27

   

Azyl bývá udělen jen těm osobám, u kterých je prokázáno, ţe jsou pronásledovány 

za uplatňování politických práv a svobod, nebo mají odůvodněný strach z pronásledování 

z důvodu rasy, náboţenství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro 

zastávání určitých politických názorů ve státě, jehoţ občanství mají, nebo, v případě ţe 

jsou osobami bez státního občanství, ve státě jejich posledního trvalého bydliště.
28

 Cizinců, 

kteří o azyl poţádají z těchto důvodů, je ale menšina.  

 Jiţ v 70. letech byly definovány čtyři základní potřeby imigranta: 

 

„Musí mít místo, kde se cítí bezpečný (1), domov; místo, odkud můţe odcházet a kam se vracet.  

Musí získávat (2) nové podněty, mít prostor k odpočinku, k novým záţitkům, dojmům.  

Musí být uznáván (3); to znamená, ţe musí patřit do nějaké společnosti, v níţ má určitý status, musí patřit 

k nějaké skupině, v níţ něco znamená, tam či onam. Musí být jedincem spíše neţ pouhou součástí 

ekonomické a sociální mašinérie.  

A konečně (4) musí mít v někom nebo něčem zalíbení, mít důvěrný vztah, třeba i jen k pouhé kočce nebo 

psovi, vůči kterým pociťuje náklonnost, a ví, ţe je tato náklonnost opětována“.
29

 

  

 Naplnit všechny tyto potřeby není ovšem nic jednoduchého. Státní orgány jejich 

naplnění zajistit určitě nemohou. Zde se nabízí široké pole působnosti pro sociální práci. 

Její rámec však bohuţel není dostatečně vymezen a literatury, zabývající se touto 

problematikou, je velmi málo.  

 

 

2.2      SOCIÁLNÍ PRÁCE S ŢADATELI  

 

Hlavní náplní sociálního pracovníka při práci se ţadateli o mezinárodní ochranu by měla 

být podpora v těţkých a nezvyklých situacích, s nimiţ se mohou během azylové procedury 

setkat. Sociální pracovníci poskytují poradenství při řešení situací, které jsou v České 

republice pro ţadatele obtíţné k porozumění či úplně neznámé.  

                                                 
27

 Srov. Bajer, Pavel. Sociální pracovník se má zaměřit na podporu klientů-ţadatelů o azyl. Sociální práce 

2/2007. s. 19-20. 
28

 Zákon 325/1999, o azylu, §12 
29

 Uherek, Zdeněk. Integrace azylantů (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2002) s. 4. 
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 Sociální pracovníci působí v azylových i integračních zařízeních, v poradnách 

i v neziskových organizacích. Jejich práce můţe být velmi rozmanitá. Od rozhovorů 

a pomoci zorientovat se, přes aktivity snaţící se pomoci ţadatelům smysluplně naplnit 

volný čas, po vyhledávání pracovního uplatnění a poradenství.  

 

 

2.3      SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SUZ MV ČR 

 

Sociální práce v azylových zařízeních je velmi všestranná a obsáhlá. Jejím cílem je řešení 

sociální situace ţadatele o azyl, jeho adaptace na podmínky zařízení, v němţ musí po 

určitou dobu ţít, a předcházení konfliktním situacím. Sociální pracovník se snaţí 

ţadatelům o azyl nabídnout v jejich volném čase takové aktivity, které by smysluplně 

naplnily jejich čas čekání. Klienti azylového zařízení se ocitají v mezidobí, které je 

ohraničeno z jedné strany podáním ţádosti o azyl a z druhé strany pozitivním 

či negativním rozhodnutím v této věci. Doba, kterou stráví v nejistotě a v čekání 

na výsledek své ţádosti, je nepředvídatelná. Můţe to být pár měsíců, ale také celé roky.  

 Sociální práce s ţadateli je zaměřená na přípravu k jejich integraci, ale zároveň můţe 

být orientovaná na přípravu k jejich dobrovolné repatriaci. Práce s ţadateli je tedy velmi 

rozmanitá. Většinou není předem jasné, zda se ţadatel rozhodne pro návrat do vlasti, či se 

pro něj Česká republika stane jen zemí tranzitní a ţadatel bude pokračovat svou cestu do 

jiného, obvykle evropského státu. Jestliţe ţadatel naši zemi opouští, ať uţ z jakéhokoli 

důvodu, musí se sociální pracovník vyrovnat s tím, ţe započatá práce nebyla dokončena, 

a nesmí se nechat ovlivnit myšlenkami, ţe čas společně strávený snahou k integraci, byl 

zbytečný. Je-li ţadatel nerozhodný a stále váhá, zda v České republice zůstane, či se chce 

vrátit do země původu, je jeho proces adaptace značně ztíţený. 

 V azylových zařízeních je nutno vést dokumentaci prováděné sociální práce. 

Pracovníci sociální sluţby zakládají takzvaný sociální spis, který je veden se souhlasem 

klienta. Spis slouţí pro rychlou orientaci v situaci klienta a má největší význam zejména 

při přemístění ţadatele do jiného azylového zařízení, kdy je tak zajištěna kontinuita 

v sociální práci s ţadatelem. Ve spisu jsou uvedeny informace o osobě ţadatele, jako je 

jeho jméno, rodinný stav, datum narození, státní příslušnost, národnost, náboţenství, 

rodinné vazby, jazykové znalosti, dosaţené vzdělání, případné povolání v zemi původu, 

zdravotní stav, specifické potřeby ţadatele a informace o průběhu jeho azylové procedury. 

Dále je do spisu zakládána sociální anamnéza, sociální diagnóza, sociálně terapeutický 
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plán a záznamy o průběhu sociální práce.
30

 Sociální spis se sepisuje na základě vstupního 

pohovoru, který vede s ţadatelem sociální pracovník. Tento pohovor je veden v řeči, které 

ţadatel rozumí a na které se dohodnou. Nemusí to být jeho rodný jazyk. Sociální pracovník 

se ţadateli představí, představí mu zařízení, ve kterém se nacházejí a objasní smysl 

rozhovoru. Zapíše si informace o ţadateli, o jeho sociální situaci. V přijímacím středisku 

hraje sociální pracovník roli spíše informativní, zprostředkovává ţadatelům informace, 

seznamuje je s novým prostředím, zatímco v pobytovém středisku se z něj stává spíše 

„zajišťovatel“ sluţeb, který se ţadatelům snaţí nabídnout takové prostředky, kterými by se 

jejich ţivot ve středisku, kde mnozí z nich stráví celé roky, stal aktivnější a hodnotný. 

Sociální pracovníci se věnují především ohroţeným skupinám (nezletilým bez doprovodu, 

ţenám, matkám s dětmi, rodinám, drogově závislým, chronicky nemocným). 

 Sociální pracovník by se měl zajímat o kulturní pozadí klientů. Měl by se snaţit ho 

pochopit a respektovat. Je ţádoucí, aby se sám v této oblasti vzdělával. Znalosti jazykové 

nebo i kulturní mohou sociálnímu pracovníkovi otevřít širší moţnosti, protoţe se tím můţe 

klientovi více přiblíţit a získat jeho důvěru. Znalost kultury či jazyka můţe být při 

navázání kontaktu to jediné, co mají klient a sociální pracovník společné. Nebo alespoň to 

jediné viditelně společné. Toto je důleţitý bod – hledání toho, co máme společné, namísto 

toho, čím se odlišujeme. Samozřejmě je ale důleţité odlišnosti respektovat 

a nepozastavovat se nad rozdílnými představami. Všechny kulturní rozdíly by měl sociální 

pracovník znát. Měl by však zároveň dbát na to, aby se dodrţovaly normy, které platí 

v České republice. 

 Jeden z předpokladů pro vykonávání pozice sociálního pracovníka je naslouchání 

ţadatelům. Často to je jediná forma pomoci, kterou sociální pracovník můţe nabídnout. 

Rozhovory s ţadateli by měly být vedeny na klidném, příjemně upraveném místě a měl by 

jim být vyhrazen dostatek času. Ţadatel se musí cítit bezpečně a musí vědět, ţe je vnímán. 

Sociální pracovník by měl projevovat svůj zájem o to, co ţadatel říká, zároveň by však měl 

mít na mysli, ţe ne vše, co mu ţadatel předkládá, musí být zaloţeno na pravdě. Ne vţdy je 

snadné poznat, kdo pomoc nejvíce potřebuje.  

 Někdy se ţadatel můţe stát na sociálním pracovníkovi závislý. Sociální pracovník je 

někdy totiţ jeho jediným kontaktem s novým světem. V důsledku toho začne od sociálního 

pracovníka očekávat více, neţ můţe dostat. Přisuzuje mu větší moc, neţ sociální pracovník 

                                                 
30

 Murín, Jozef. Sociální práce v prostředí azylových zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

(stav legislativy:druhé pololetí roku 2002). Sociální práce s uprchlíky, (Organizace pro pomoc uprchlíkům 2002) 

s. 34. 
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má. Často si ţadatel dělá naděje, ţe sociální pracovník můţe ovlivnit jeho azylovou 

proceduru, a kdyţ se ţádné zrychlení neděje a konec azylového řízení je stále 

v nedohlednu, stává se v některých případech, ţe jsou ţadatelé sociálními pracovníky 

zklamáni a odmítají se s nimi bavit.  

 Jindy od sociálního pracovníka vyuţívají jen takových sluţeb, které se jim hodí, 

a v ostatních věcech se tváří, ţe nerozumějí. Lidé v azylových zařízeních bývají materiálně 

poměrně dobře vybaveni, i kdyţ nemají samozřejmě všechno. Materiální pomoc se tedy 

nesmí podceňovat, je však třeba určit přesná pravidla, aby nedošlo k jejímu zneuţívání. 

V některých případech dochází k obchodování s materiálem mezi klienty. Je důleţité, aby 

pracovník měl s klienty dobrý vztah, aby věděl, co se děje. Přispět ke vztahu důvěry 

mohou návštěvy na pokojích ţadatelů. Je třeba ţadatele neškatulkovat, přistupovat ke 

kaţdému individuálně, s důrazem na osobní praxi a zkušenosti.  

   

 

2.4      SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NEVLÁDNÍ ORGANIZACE 

 

Role sociálního pracovníka v nevládní neziskové organizaci je doplněním přístupu 

pracovníka státního. Státní sociální pracovník se snaţí naplnit státní politiku v oblasti 

uprchlictví, coţ můţe být pro ţadatele značně omezující. Sociální pracovník nevládní 

organizace můţe mít více moţností jak se zasadit o ochranu klientových práv. 

 

 „Sociální práce v nevládní neziskové organizaci zahrnuje: 

- sociálně-právní poradenství poskytované ţadatelům o azyl v uprchlických zařízeních, 

- sociálně-právní poradenství poskytované ţadatelům ţijícím tzv. v soukromí, tzn. mimo 

uprchlická zařízení, 

- poskytování materiální pomoci, 

- doprovázení,  

- prevence konfliktů – volnočasové aktivity, programy pracovní terapie,  

- průběţný monitoring toho, jakým způsobem se v ţivotě ţadatelů odráţí naplňování zákona o 

azylu, a upozorňování na moţné problémy,  

- spolupráce s dalšími neziskovými nevládními organizacemi a státními subjekty,  

- práce s praktikanty a dobrovolníky, 

- účast na preventivních programech proti rasismu a xenofobii.“
31

 

 

                                                 
31

 Polonyová, Tereza. Sociální práce s ţadateli o azyl z pohledu nevládní organizace, Sociální práce s uprchlíky, 

(Organizace pro pomoc uprchlíkům 2002) s. 41-42. 
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Dále by měl sociální pracovník nevládní organizace pomáhat s problémy týkajícími 

se ubytování, zaměstnání, zdravotní péče, sociálního zabezpečení, vzdělání a výchovy.
32

 

Forma vykonávané práce se liší podle prostředí. Můţe být prováděna v azylových 

zařízeních, v místě působení organizace, v případě doprovázení na úřady či za zdravotní 

péčí jinde v terénu. 

V uprchlickém zařízení by měl sociální pracovník neziskové organizace doplňovat 

pracovníka Ministerstva vnitra. Měl by být pro ţadatele někým, kdo přijíţdí „zvenku“ – 

měl by být nestranný, měl by ţadateli zprostředkovávat kontakt s okolním světem. Sociální 

pracovník nevládní organizace můţe klientovi pomoct zorientovat se v novém prostředí, 

poskytnout informace o zemi, do které přichází, pomáhá se sepsáním ţádostí či stíţností na 

úřady.
33

 

  

                                                 
32

 Srov. tamtéţ. s. 42 
33

 Srov. tamtéţ. s. 42 
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3     KONFLIKTY V ZAŘÍZENÍ  

 

 

 

 

Tuto kapitolu jsem zpracovala metodou kvalitativního výzkumu, tedy kvalitativní analýzy 

údajů. Ta spočívá v tom, ţe výsledků nedosahujeme pomocí statistických procedur nebo 

jiných způsobů kvantifikace. Shromaţďované údaje se získávají nejčastěji vedením 

rozhovorů a pozorováním. K správnému provozování kvalitativního výzkumu je třeba 

umět odstoupit od problému a kriticky analyzovat situaci, vyhnout se zkreslení, získat 

platné a spolehlivé údaje.
34

 Také já jsem se snaţila získat údaje z vedených rozhovorů 

a pozorování. Nejprve jsem pouţila dotazníky s obecnějšími otázkami o konfliktech, ve 

kterých jsem se snaţila zjistit, o čem konkrétně jsou dotazovaní schopni se více rozepsat, 

na jaké poznatky by bylo vhodné se více zaměřit.
35

 Poté jsem se soustředila právě na ty 

situace, které se ve výpovědích vyskytovaly často a o kterých se dotazovaní nejčastěji 

zmiňovali. 

 Kvalitativní výzkum se doporučuje pro odhalování a porozumění tomu, co je 

podstatou jevů, o nichţ toho ještě moc nevíme. Můţe být však pouţit také pro získání 

nových a neotřelých názorů na jevy, o nichţ uţ něco víme. Dalším důvodem pro pouţití 

kvalitativního výzkumu je fakt, ţe kvalitativní metody mohou pomoci získat o jevu detailní 

informace, které se kvantitativními metodami obtíţně podchycují.
36

O tyto informace v mé 

práci šlo. 

 

 

3.1      VÝSKYT KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 

 

Ţadatelé přicházející ze země, kde probíhá válka, občanská válka či etnické konflikty nebo 

čistky, přijímají rádi bezpečné místo, jsou často nenároční, chtějí jen v bezpečí a klidu 

strávit zbytek svého ţivota a zabezpečit budoucnost svým dětem. Mohou se vyskytnout 

i náročnější ţadatelé o azyl, kteří s podmínkami v zařízení spokojení nejsou. Při 

                                                 
34

 Srov. Strauss, A., Corbinová J., Základy kvalitativního výzkumu (Nakladatelství Albert Boskovice, Brno 1999) 

s. 10-11. 
35

 Viz Příloha 
36

 Srov. Strauss, A., Corbinová J., Základy kvalitativního výzkumu (Nakladatelství Albert Boskovice, Brno 1999) 

s. 11. 
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dlouhodobém pobytu v azylovém zařízení vznikají konflikty mezi ubytovanými. Tereza 

Polonyová hovoří o tzv. táborovém syndromu. Pro něj je typická pasivita, apatie aţ deprese 

nebo naopak agresivní jednání.
37

 Vzniká konflikt, který je především projevem frustrace, 

kterou ţadatelé zaţívají. Jsou frustrováni pocitem zklamání či pocity neuspokojení. 

Konflikty se mohou vyskytnout při střetech zájmů nebo cílů.
38

 Zde se jedná o případy, kdy 

člověk nemůţe naplnit svou obvyklou roli v rodině. Otec uţ neţiví rodinu, matka 

nepřipravuje jídlo, rodina nemá soukromí, na které je zvyklá.
39

 Takováto změna má na 

chování ţadatelů velký vliv. 

 Je třeba vědět, ţe konflikty mezi ţadateli často vznikají z maličkostí, bývají mnohdy 

způsobené nedorozuměním či neznalostí dané kultury. Tak se objevují konflikty, k nimţ by 

za normálních okolností nedošlo. V přijímacích a pobytových střediscích jsou však 

podporovány napjatým prostředím, ve kterém se ţadatelé pohybují. Čím více ţadatelů je 

v zařízení, tím méně se jim zaměstnanci zařízení mohou věnovat, a tím méně je znají. 

Někdy je poznají jen podle fotky z jejich sloţky. Nelze jim to mít za zlé. Práce je opravdu 

hodně a na navázání bliţších vztahů nezbývá čas. Bohuţel to má negativní vliv na vztahy 

mezi klienty. Je důleţité zmínit, ţe menší míra konfliktů se vyskytuje v zařízeních, kde má 

personál k ţadatelům dobrý vztah, kde na ně mají více času, kde jim vycházejí vstříc a kde 

je jim vysvětleno, ţe konflikty přidělávají problémy také jim. Záleţí samozřejmě na počtu 

ţadatelů v daném zařízení a na jeho velikosti. V menším počtu se dá s klienty lépe a více 

pracovat. Ţadatelé vstřícný vztah oceňují a konfliktům se snaţí předejít. Je pro ně milým 

překvapením, kdyţ vidí, ţe si zdravotní sestra či sociální pracovník pamatuje jejich jméno 

či je umí pozdravit v jejich jazyce. Tyto maličkosti, kterými se sociální pracovníci mohou 

ţadatelům přiblíţit, hrají velkou roli v přispění k celkové pohodě a dobré atmosféře 

v zařízení. 

 Sociální pracovníci nabízejí řadu aktivit, kterých se ţadatelé mohou zúčastnit. Bývají 

to především sportovní utkání, ale také výtvarné činnosti či jiné zájmové krouţky. Na 

druhé straně právě tyto aktivity, nabídnuté ze snahy o smysluplné trávení času, mohou být 

příčinou vzniku velkého mnoţství konfliktů. Setkávají se při nich například různé 

národnosti, které se v běţných situacích navzájem vyhýbají, a zde se dostávají do kontaktu, 

který nebývá vţdy přátelský. Tak se můţe rozvinout za jedno hrací odpoledne volejbalu 

                                                 
37

 Polonyová, Tereza, Sociální práce s ţadateli o azyl z pohledu nevládní organizace, Sociální práce s uprchlíky, 

(Organizace pro pomoc uprchlíkům 2002) s. 42. 
38

 Nakonečný, Milan. Motivace lidského chování, (Academia, Praha 1996) s. 127. 
39

 Srov. Polonyová, Tereza, Sociální práce s ţadateli o azyl z pohledu nevládní organizace, Sociální práce 

s uprchlíky, (Organizace pro pomoc uprchlíkům 2002) s. 42. 
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konflikt, který můţe pokračovat aţ několik dní. Tento případ popsal ţadatel pobytového 

azylového střediska v Kostelci nad Orlicí: 

 

„První konflikt, se kterým jsem se setkal, se odehrál mezi Konţany a Iráčany. Všechno to začalo na místě, 

kde se dá hrát volejbal kaţdé odpoledne, pokud je hezky a není chladno. Setkávají se zde obyvatelé tábora, 

všech národností (Nigerijci, Konţané, Kazaši, Alţířané, Ukrajinci, Rusové, Iráčané, atd. ...), kteří vyuţívají 

moţnosti hry volejbalu. Je to na stejném prostranství, na kterém se dá hrát také fotbal.  

Jednou odpoledne hráli obyvatelé tábora jako obvykle, kdyţ se objevil jeden Iráčan a poţádal je, aby přerušili 

hru, protoţe měl chuť zahrát si fotbal. Vstoupil do toho jeden Konţan, který patřil mezi hráče, a poţádal ho, 

aby opustil terén a vyčkal konce zápasu. Iráčan to odmítl a připojil nadávku. Tak mezi nimi začala bitka, do 

které museli vstoupit ostatní ţadatelé, aby je od sebe oddělili.  

Večer se tentýţ Iráčan se dvěma svými krajany vydal za Konţanem do jeho pokoje, aby pokračoval 

v šarvátce...“
40

 

 

 

3.2      KONFLIKTY MEZI ŢADATELI RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ 

 

Konflikty bychom mohli rozdělit z různých hledisek. Mezi nejzákladnější by 

pravděpodobně patřilo rozdělení podle národností, mezi kterými se konflikty odehrávají. 

To jsou situace, kdy hrají roli předsudky, zášť k určité skupině spoluţadatelů, odmítavý 

postoj k nim a nezájem sblíţit se s odlišnou skupinou. V takových případech dochází 

k vyprovokování velice snadno. To je patrné z výpovědí sociálních pracovníků 

v azylových zařízeních.  

Ti uvádějí konflikty mezi „bílými a černými“, kdy bílými jsou označováni převáţně 

občané Ukrajiny, Gruzie či Ruska, černými občané Nigérie, Konga či Etiopie.
41

 Tento 

model mezi Afričany a rusky mluvícími je nejčastější. Toho si v pobytovém středisku 

povšiml i jiný ţadatel, dnes azylant: 

 

„(Afričané) nejsou milí k ostatním lidem, zvláště k Rusům, nebo rusky mluvícím. To záleţí na tom, z jaké 

země pocházejí. Ti z Etiopie jsou milí.“
42

 

 

Konflikt mezi dvěma ţenami, ze Somálska a z Ukrajiny, tedy opět ţadatelkou z Afriky 

a ţadatelkou z rusky mluvící země, popsal africký ţadatel: 

                                                 
40

 Výpověď ţadatele pobytového střediska Konţské národnosti 
41

 Podle výpovědi sociální pracovnice v přijímacím středisku Vyšní Lhoty 
42

 Výpověď azylanta z Iráku 
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„Jiný konflikt, který jsem viděl, se odehrál mezi dvěma ţenami. Ukrajinkou a Somálkou. Obě ţeny mají děti 

téměř stejného věku - kolem tří let - které si spolu často hrají. Jednou však dítě Somálky uhodilo dítě 

Ukrajinky. Ukrajinka si to nenechala líbit a uhodila dítě Somálky. Tím se začala šarvátka mezi dvěma 

ţenami.“
43

 

 

Druhou konfliktní skupinu můţeme nalézt v neshodě popisované sociální 

pracovnicí přijímacího azylového střediska Vyšní Lhoty, a to v případě sporu mezi 

ţadatelem z Ukrajiny  a ţadatelem z Vietnamu: 

 

„Co jsem nevěděla a na vlastní kůţi zaţila, byly dva ostré konflikty, které stojí za zmínku. První z nich byl, 

kdyţ jeden Ukrajinec slovně napadl Vietnamce. Je smutnou pravdou, ţe Ukrajinci opravdu velmi nemají rádi 

Vietnamce, a několik lidí mi říkalo, ţe je to prostě proto, ţe se „jakoby“ ohroţují v byznysu...“
44

 

 

 Další variantou bývá konflikt odehrávající se mezi příchozími z afrických států 

a příchozími ze států arabských. Můţeme se setkat s postoji, kdy ţadatelé z arabských zemí 

nepovaţují Afričany za sobě rovné. Výpovědi těchto dvou skupin ţadatelů, popisující 

tentýţ konflikt, si protiřečí, vypovídají vţdy pochopitelně ve prospěch toho, kdo konflikt 

popisuje.  

 Ţadatel z Demokratické republiky Kongo, který popsal i výše uvedený konflikt mezi 

Araby a Konţany při volnočasové aktivitě, se o problémech v pobytovém středisku 

vyjádřil následovně: 

 

„Realitou je, ţe jsou zde Arabové z muslimských zemí, kteří jsou od základu konfliktní.“
45

  

 

To, ţe je spor mezi těmito skupinami oboustranný, dokládají výpovědi arabských ţadatelů 

v následujících popisech: 

 

„Většina z nich (Afričané), jestli ne všichni, jsou milí k Čechům, zvláště k dívkám. To je pravda. Jsou velmi 

milí a respektují Čechy, z důvodu udělení azylu. Chtějí zůstat v této zemi, i kdyby je to stálo jejich 

důstojnost. (...) S Araby nevycházejí Afričané dobře, protoţe Arabové je také nemají rádi. Ale jsou dobří 
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k Iráčanům. Ale jednoho dne se odehrál konflikt, se třemi Afričany. Ti ho začali, ale také se za něj omluvili 

a všechno skončilo.“
46

 

 

„Měl jsem problémy s lidmi z Afriky (například z Konga). V táboře byla kreslící místnost a místnost 

s internetem. Zaměstnanci tam měli klienty velice rádi a byli k nim velmi milí, a právě tak nenáviděli 

problémy a stranili se jich. Byl jsem zvyklý čas od času zajít na internet zavolat své rodině do Bagdádu 

a mluvit s nimi. Kdykoli jsem tam šel, našel jsem tam Afričany poslouchat hudbu. Kaţdý den jen poslouchali 

hudbu. Takţe jsem mohl obtíţně promluvit se svou rodinou. Pracovníci napsali seznam, aby s tím 

skoncovali. Kaţdý ţadatel o azyl měl zapsat své jméno a délku (30 minut na kaţdého) a poté mohl internet 

pouţít aţ následující den. To bylo proto, aby se ţadatelům daly rovné šance na uţívání internetu. To bylo pro 

mě skvělé. Všichni byli spokojení, kromě Afričanů. Ti spokojení nebyli, protoţe 30 minut nestačilo k tomu, 

aby stáhli a poslouchali hudbu! Tak jsem jednou přišel na internet ve svém čase, který jsem rezervoval 

předešlý den. Uviděl jsem ale, ţe někdo papír roztrhnul a nějaký muţ z Konga seděl u počítače, který jsem 

měl pouţít já. Mluvil jsem k nim klidně a s respektem, a řekl jim, ţe je teď můj čas na internet. Řekl mi: „Ne, 

přetrhl jsem papír a čas je teď můj.“ Řekl jsem to zaměstnankyni, která se o to starala, ale kdyţ viděla, ţe se 

jedná o tohoto muţe z Afriky, řekla: „Je mi líto, nemůţu zasáhnout. Moţná ti můţu pomoct příště a dostaneš 

víc času.“ Tak jsem se vrátil zpátky k tomu muţi a byl jsem velice rozčílený. Mluvil jsem k němu nazlobeně, 

a kdyţ mě takhle viděl, opustil ihned místo.“
47

 

 

 Pracovník jiného, přijímacího azylového střediska v Ruzyni popsal situaci, kdy 

vznikne konflikt mezi ţadatelem z arabského státu a ţadatelkou z Afriky. Byl to dle jeho 

slov největší konflikt, který se v azylovém středisku za jeho působení udál: 

 

„Větší konflikt  se odehrál s Palestincem, který v zařízení pobýval jiţ delší dobu, coţ zvyšovalo jeho 

agresivní chování. Konflikt se odehrál, kdyţ objevil v pračce mezi svým prádlem spodní prádlo černošky. 

Rozzuřilo ho to, neposlouchal ničí argumenty, situaci začal řešit sociální pracovník.“
48

 

 

 

3.3      KONFLIKTY MEZI ŢADATELI ZPŮSOBENÉ ODLIŠNÝM VNÍMÁNÍM 

 

Střety mezi ţadateli nejsou ovšem vţdy zaloţené jen na neshodách mezi národy či rasami. 

Důvodem bývá rozdílnost postavení. Ta se můţe objevit i mezi ţadateli stejné národnosti. 

Ţadatelé nejčastěji navzájem vidí nepoměr v podmínkách v zařízení. Tento pocit je ovšem 

často pouze domnělý. Mají pocit, ţe jiní ţadatelé mají lepší pokoj, lepší sporák 
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v kuchyňce, lepší hračky pro své děti. Nejčastěji však vznikají neshody z vnímání přístupu 

pracovníků zařízení. Je pravda, ţe není moţné, aby zaměstnanci přistupovali ke všem 

klientům stejně, přístup je individuální. Jeden ţadatel poznamenal, ţe zvláště pracovníci na 

non-stopu, tedy na stálé sluţbě, kteří jsou s klienty často v kontaktu, upřednostňují některé 

národnosti. Ovšem ne všichni tytéţ. Někteří vycházejí vstříc rusky mluvícím, s nimiţ se 

mohou domluvit - to bývají převáţně zaměstnanci starší, nebývá to ale pravidlem. Jiní 

nedají dopustit na ţadatele z afrických států, kteří se k zaměstnancům chovají mile, jsou 

komunikativní a přicházejí za nimi s úsměvem na rtech. 

 Jindy má pracovník své důvody pro preferenci některých ţadatelů. To bývá 

v případech, kdy se ţadatelé aktivně podílejí na potřebných pracích v táboře, pomáhají 

s tlumočením nebo „jen“ nejsou konfliktní. Na první pohled pracovníci ţádné nesváry 

nemusejí poznat. Problém pak nastává, kdyţ pracovník není mezi ţadateli přítomen. Tehdy 

se mezi ţadateli můţe naplno projevit závist, někdy nenávist. Záviděný nemusí být jen 

dobrý vztah s pracovníkem zařízení, ale s jakýmkoli českým občanem. 

 Nastínění tohoto jevu můţeme nalézt v popisu čečenské ţadatelky o azyl v kníţce 

o muslimských ţenách v Evropě od Magdalény Frouzové: 

 

„Pak jsme se seznámili s českou dívkou, která dělala v táboře nějaký výzkum. Spřátelili jsme se a ona pak 

naši rodinu často navštěvovala. Vzala nás i na návštěvu ke svým rodičům na severní Moravu a k příbuzným 

do Brna. Našli jsme společnou řeč a ještě dnes jsme v kontaktu. Jenţe lidi v táboře nám to začali závidět 

a chovat se k nám podezíravě. Jejich postoj k nám se měnil a postupně začalo vznikat více konfliktů 

a sporů.“
49

 

 

Těmto ţadatelům se situace natolik přiostřila, ţe poţádali o přeloţení do jiného 

pobytového střediska. Model větší oblíbenosti některého ze ţadatelů není výjimečný. Je 

přirozené, ţe pohlíţíme lépe na ty ţadatele, kteří jsou nekonfliktní a účastní se i těch 

aktivit, za které nedostávají ţádnou odměnu. Jako příklad můţe slouţit společná výzdoba 

místností v azylovém zařízení. Účastnit se výtvarné činnosti je pro někoho zábavou, 

pro jiného je to nezáţivné a jak uvidíme dále, pro někoho je to činnost pod jeho úrovní. 
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3.4      KONFLIKTY MEZI ŢADATELI A ZAMĚSTNANCI  

 

Při výčtu konfliktů ve střediscích nesmíme vynechat velký počet střetů mezi ţadateli 

a pracovníky zařízení. Klienti pobývající převáţně v pobytových azylových střediscích na 

tyto situace upozornili následujícími popisy: 

 

„Víš, problémy vlastně začínají uţ u hlavních dveří v přijímacím středisku. Pokud se některý uprchlík 

rozhodne dojít tam sám za sebe, tak jako já, hned u dveří s ním jednají, jako by nebyl člověk. Moţná víš, ţe 

při vstupu do tábora musíme projít skrze policii. Kdyţ jsem tam přišel, stál jsem venku, na druhé straně, neţ 

na té, kde sedí policajti. Další policista přijel autem, zastavil na druhé straně dveří a křičel na mě v češtině  

asi něco ve smyslu, co tam dělám. Řekl jsem mu, ţe neumím česky, a tak začal mluvit trošku anglicky. Já mu 

řekl, ţe jsem tam, abych poţádal o azyl. Zeptal se mě, jestli mám pas. Odpověděl jsem mu, ţe ano, ale ţe ho 

nemám zrovna u sebe. Vypadal hodně naštvaně, zamumlal „fucking asylum“ a potom vjel do tábora hlavní 

branou. Byl jsem velice zklamaný. Začal jsem uvaţovat o tom, jestli jsem na správném místě. Vešel jsem 

dovnitř a jeden policista mi začal něco říkat. Nerozuměl jsem mu ani slovo a on začal křičet. Pak mě vzal 

dovnitř i s mým zavazadlem. Domýšlím si, ţe mě dovedli do své společenské místnosti, a tam jsem seděl 

sám, asi osm hodin. Po té dlouhatánské době pro mě tentýţ policista přišel a vzal mě dovnitř do tábora.“
50

 

 

„V táboře se odehrávají neshody i mezi bezpečnostní sluţbou a Ukrajinci a Rusy, kteří poţívají alkohol.“ 
51

 

 

„Je tam také jiný velký problém. Kdyţ se perou dva ţadatelé, bezpečnostní sluţba nic nedělá. Jen se na ně 

dívají. Ale pokud se ţadatel pere s Čechem, je to velký problém a všechny strany zasahují, vedení tábora 

i bezpečnostní sluţba.“
52

 

 

Nepříjemné situace a napětí vznikají hlavně kvůli jazykové nevybavenosti pracovníků 

zařízení a samozřejmě také jazykové nevybavenosti ţadatelů. Je nepřiměřené očekávat, ţe 

ţadatelé o azyl přicházejí do České republiky se znalostí češtiny. Sociální pracovnice 

přijímacího azylového střediska ve Vyšních Lhotách popsala problém napjaté situace mezi 

dozorci a ţadateli v zařízení: 

 

„Někdy můţe být konflikt způsoben bezpečností sluţbou, která hlídá objekt a neumí potřebné jazyky, a tudíţ 

se v případě problémů  nemůţe s klientem dorozumět.“
53
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Toto je skutečný problém. Dozorci mnohdy budí dojem, ţe jsou ze své práce znudění, ať 

v přijímacích či v pobytových střediscích. O pocity ţadatelů se nestarají, vlastně to není ani 

v popisu jejich práce. Bohuţel to však znesnadňuje situaci na obou stranách. Dozorci jsou 

otrávení, ţe ţadatelé nechápou, co po nich chtějí, rozčiluje je, ţe nerozumějí jazyku, 

kterým na ně mluví. Zároveň ţadatelé, často vybavení angličtinou, francouzštinou, 

němčinou
54

 nebo ruštinou mají snahu některý z těchto jazyků pouţít. Ze strany dozorců se 

ale vstřícnosti většinou nedočkají, proto akci vzdají. Je třeba ovšem dodat, ţe existují i milí 

a nápomocní dozorci a naopak také najdeme i ty ţadatele, kteří česky umí, ale odmítají 

mluvit. 

 Důleţité je také zmínit, s jakým přístupem dozorci k ţadatelům přistupují. Zpravidla 

na ně tito zaměstnanci tábora mluví česky, coţ ještě samo o sobě by nebylo tak zlé – někdy 

lze porozumět smyslu sdělení, i kdyţ neovládáme daný jazyk. To je ovšem moţné jen 

tehdy, kdyţ se o to obě strany snaţí. Problémem však je, kdyţ dozorci ţadatelům tykají. 

Nestává se to často, ale v některých případech ano. Coţ o to, mnozí tomu nerozumějí, ale 

někteří přece. Jsou to ţadatelé z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Dagestánu či Kazachstánu. Ti 

všichni mluví slovanským jazykem – ukrajinštinou, ruštinou či běloruštinou a něco 

samozřejmě rozumějí nebo odhadnou. Ti, kdo nerozumějí „ani slovo“, se zase o to více 

soustředí na projev mluvčího a také mnohdy vycítí, ţe je s nimi jednáno nedůstojně. To 

poklidnou, přátelskou a hlavně bezkonfliktní atmosféru v táboře pochopitelně nepodporuje.  

 

 

3.5      KONFLIKTY ZPŮSOBENÉ NEDOROZUMĚNÍM 

 

Nedorozumění s ostrahou, ale také s ostatními zaměstnanci v táboře způsobené jazykovou 

bariérou má dále za následek, ţe ţadatelé nejsou dostatečně informováni, informacím 

nerozumějí nebo je zapomenou a to opět zvyšuje napětí. Někdy ţadatelé například nevědí, 

proč vše tak dlouho trvá, mají pocit, ţe na dotazy nedostávají potřebné informace. 

K dispozici je vţdy tlumočník na telefonu, a to ve všech jazycích, včetně například 

mongolštiny nebo kurdštiny. Pochopitelně se však na něj zaměstnanci neobracejí v kaţdé 

situaci, kdy je potřeba něco vyřešit. Záleţí čistě na uváţení sociální sluţby. Dříve mohl být 

tlumočením pověřen ţadatel se znalostí češtiny. Jeho znalost byla ovšem někdy  jen 

pasivní, nebo nerozumějí úplně všemu, coţ se nedalo zkontrolovat – nerozumíme tomu, co 
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vyprodukoval do neznámého jazyka, například do mongolštiny. Předpokládalo se, ţe 

všechny potřebné informace jinému ţadateli předal. Sama jsem viděla jedno takové 

tlumočení a nebyla jsem z toho moudřejší, neţ nově příchozí ţadatel. Tento model se uţ 

naštěstí netoleruje. Především vstupní pohovor, který obsahuje nejvíce potřebných 

informací musí být vţdy prováděn za přítomnosti profesionálního tlumočníka. 

 Ţadatelé často kvůli jazyku nerozumějí situaci, ve které se nacházejí. Právě tak 

zmiňují, ţe je těţké řešit konflikty kvůli obtíţnému dorozumívání. Několik ţadatelů 

dokonce tvrdí, ţe ţádný konflikt, pokud vědí, nebyl řešen přes sociálního pracovníka. 

V následující výpovědi vychází najevo, ţe se ţadatel neorientuje v azylové proceduře, 

neví, v jakém kroku se právě nachází: 

 

„V azylové proceduře není ţádný systém. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Viděl jsem, ţe někdo v táboře 

strávil více neţ dva měsíce, aniţ by věděl, proč ho tam tak dlouho drţí, zatímco někdo jiný v táboře pobyl 

jenom dva nebo tři týdny. Při tom všem, kdokoli se šel zeptat na OAMP, proč je v táboře tak dlouho, přestoţe 

druzí přijeli po něm a odjeli před ním, tomu bylo odpovězeno, ţe nevědí, a ţe musí čekat, jenom čekat.“
55

 

 

Coţ doplňuje další výpověď ţadatele, který ovládá pouze arabštinu. Z výpovědi můţeme 

poznat rozpoloţení, v jakém se nachází při pobytu v azylovém zařízení: 

 

„Je zde také velký problém - jazyk. Spousta zaměstnanců tam nemluví jinak neţ česky, a to mnoho ţadatelů 

o azyl neumí. To způsobuje, ţe ţadatelé ztrácejí hodně ze svých práv.“
56

 

 

Také při výdeji jídla můţe vzniknout problém. Tam, kde se vaří společně, bývá výběr ze tří 

druhů jídel, aby se tak vyhovělo poptávce vegetariánů či muslimů. Ne všichni však o tomto 

rozdělení vědí, ačkoli je tato informace zahrnuta do vstupního pohovoru. Ţadatelé si bez 

ohledu na to, zda jsou muslimové či vegetariáni, mohou stravu změnit za tu, která se jim 

zdá více vhodná či více lákavá. 

 

„Jindy se odehrála problémová situace v jídelně, a to kdyţ se Kubánec naštval, ţe byl obslouţen jiným jídlem 

neţ Pákistánec. Stěţoval si, ţe jídlo, které Pákistánec dostal, bylo lepší a dotazoval se proč. Naštěstí byla 

přítomna sociální pracovnice, která mu vysvětlila, ţe odlišné jídlo se dává muslimům, kteří nemohou jíst 

všechna jídla, ale ţe i on se můţe optat, zda by mohl dostávat stejná jídla jako muslimové, pokud by mu to 

více vyhovovalo.“
57
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V přijímacích i pobytových střediscích se vţdy vyskytuje jazyková mutace minimální 

slovní zásoby českého a ţadatelova jazyka. Můţe ji tedy v případě nouze pouţít jak 

pracovník, tak ţadatel. Jindy bývá volena komunikace pomocí rukou a nohou. Ţadatelé se 

s pracovníky snaţí domluvit gesty.  

 Výjimečně se můţe stát, ţe zaměstnanec jazyky umí, ale přesto odmítne v tomto 

jazyce s ţadatelem hovořit, ačkoli ho oba ovládají. Takovou situaci popsal jeden ţadatel 

při prodluţování víza v pobytovém středisku: 

 

„Jednou, kdyţ jsem si i já šel prodlouţit vízum, paní mi řekla, ať si čtyři hodiny počkám. Já jsem se jí ptal 

proč, protoţe neměla na práci nic jiného, neţ bavit se se svými kolegyněmi a pít čaj. Přestala se mnou mluvit 

anglicky a začala česky. Řekl jsem jí, ţe jí nemůţu česky rozumět, co říká, a na to mi odpověděla, ţe jsem 

v České republice, tak mám mluvit česky. Řekl jsem jí, ţe přece nejsem Čech, jak s ní mám tedy mluvit, 

a ona na to, ţe je to potom můj problém, ne její. A ţe jsem přijel do této země poţádat o azyl, aniţ by mě sem 

kdokoli pozval. Přitom tito lidé v táboře pracují a dostávají peníze za svou práci a jsou zde od toho, aby nám 

pomáhali. Ne proto, aby vytvářeli další problémy.“ 
58

 

 

Domnívám se, ţe je to z důvodu přepracovanosti a z potřeby na chvíli si odpočinout. Můţe 

se jednat také o syndrom vyhoření či nedostatečnou kvalifikaci zaměstnanců. Na druhé 

straně to můţe být také způsobeno nezájmem pracovníka o vykonávanou práci či jeho 

charakterovými vlastnostmi. Tato situace bývá později často popisována ţadateli 

v pokročilejším stádiu azylové procedury, kteří dojíţdějí na cizineckou policii. Také tam se 

nezřídka setkávají s pracovníky odmítajícími pouţít jiný jazyk neţ češtinu
59

. 

 

Někteří z ţadatelů nemají mnoho vědomostí o České republice. Neznají naši 

historii, tradice ani geografické údaje. Jiní zase přicházejí s konkrétní představou, 

vykreslenou známými, kteří jiţ v České republice jsou nebo byli. Jindy přicházejí ţadatelé 

vybaveni překvapivými poznatky z literatury, co je ale většinou spojuje, je jejich přání 

dostat se do jakékoli země, která bude bezpečná a zajistí jim bezstarostný ţivot.  

Jeden ţadatel uvádí, ţe Českou republiku upřednostnil před Španělskem, kam měl 

moţnost také vycestovat. V obou případech vycestování ze země původu se jednalo 

o jazykový kurz, díky kterému by se dostal do Evropy. Ţádost o mezinárodní ochranu 

podal po vypršení turistického víza, aby tak legalizoval svůj pobyt v České republice. 
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Ţádosti bylo vyhověno a získal u nás mezinárodní ochranu. Jedná se o vzdělaného muţe, 

který věděl, jak Česká republika vypadá, kde leţí a měl své důvody, proč jí dát přednost 

před Španělskem.  

Jiný ţadatel do České republiky přiletěl se skupinou spoluobčanů na pracovní 

vízum, aniţ by o naší zemi věděli podrobnější informace. Většina z nich, jak uvádí, chtěla 

pokračovat dále do jiné evropské země, ve které mají rodinné příslušníky, ale bylo pro ně 

obtíţné získat vízum do těchto zemí. Proto zvolili zemi, do které bylo vízum vydáno 

poměrně snadno. Pracovní vízum, se kterým se k nám dostali, ale také není snadné získat. 

Nejčastěji se k nám tedy ţadatelé dostávají na turistické vízum, přičemţ jako důvody 

návštěvy uvádějí  zdravotní důvody a nutnou návštěvu zdravotního zařízení v Evropě.
60

 

 

 

3.6     POROVNÁNÍ  FREKVENCE KONFLIKTŮ V JEDNOTLIVÝCH 

AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 

 

Ve všech zařízeních se konflikty vyskytují. Ne všude však ve stejné míře. Obecně platí, ţe 

v pobytových střediscích je konfliktů více neţ ve střediscích přijímacích. V přijímacím 

středisku bývá lidí méně, pobývají kratší dobu a střídají se. To vylučuje větší mnoţství 

konfliktů. Pokud se rozvine dlouhodobější napětí či konflikt mezi některými klienty, je 

pravděpodobné, ţe bude v brzké době nenásilnou cestou zastaven, a to tranzitem jednoho 

ze ţadatelů do pobytového azylového střediska. Kdyţ se konflikt vystupňuje v pobytovém 

středisku do neúnosné míry, můţe si ţadatel poţádat o přeloţení do jiného tábora. Někdy 

můţe být také ţadateli způsobujícímu větší mnoţství konfliktů pohroţeno, ţe budou-li se 

situace opakovat, bude přeloţen do jiného tábora. 

 Kaţdý nový klient bývá uveden sociálním pracovníkem do systému azylového 

zařízení. Jsou s ním vedeny pohovory a probíhají lékařská vyšetření. Během vstupního 

pohovoru je seznámen s azylovým střediskem, je mu dán popis střediska v jeho jazyce.  

Ţadatel se setkává s pracovníky zařízení - s ubytovateli, s kuchařkami, se sociálními 

pracovníky a zdravotními sestrami. Během svého pobytu se dále setkává s pracovníky 

OAMP, právníky, či ostrahou. Spousta klientů je vděčná, setká-li se s vstřícností 

a klidným, příjemným prostředím, kde se můţe cítit bezpečně. Proto bývá snahou 
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sociálních pracovníků, aby místnosti, ve kterých probíhají rozhovory, působily příjemně 

a útulně.  

  

Pracovníci přijímacích zařízení, kteří se podíleli na zodpovídání otázek 

v dotaznících, uváděli jeden aţ tři konflikty, které zaţili během doby svého působení 

v azylových střediscích. Menší počet konfliktů byl uváděn v přijímacím azylovém 

středisku Praha-Ruzyně.  

 Dotazovaní ţadatelé se v popisování konfliktů zaměřili spíše na pobytová střediska, 

nejvíce konfliktů popisovali při volnočasových aktivitách, při uţívání internetu a při 

společném vaření v kuchyňkách. Jednalo se o problémy způsobené nedodrţováním 

pravidel, či kulturními rozdíly, které se těţko aplikují na zaběhnutý systém v zařízení. Uţ 

od přijímacích a pobytových středisek by se ţadatelé měli seznamovat s jinými 

podmínkami. Kdyţ odcházejí z tábora do soukromí, měli by uţ mít alespoň minimální 

ponětí o českém prostředí, o české mentalitě a způsobu ţivota, aby se lépe orientovali 

v neznámé zemi. Pokud mají o tyto vědomosti zájem, mohou se zapojit do aktivit, které 

pořádají sociální pracovníci v táboře. 

 

 

3.7       ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ  

 

Odpovědi ţadatelů na otázku, jak se konflikt v azylových střediscích řeší, se neshodovaly. 

Záleţelo na tom, jak byl ţadatel jazykově vybaven, jaké informace se k němu dostaly, či 

jakých konfliktů byl svědkem. Tyto odpovědi tedy nejsou objektivní, ale je dobré je zmínit 

pro nastínění toho, jak ţadatelé řešení konfliktů vnímají: 

 

„Pracovníci v táboře, zvláště ostraha, jsou starší lidé, kteří nemohou zasahovat do hledání řešení problémů, 

které vznikly mezi ţadateli o azyl, coţ z nich dělá jenom pozorovatele, kteří nemůţou nic dělat.“
61

 

 

„Někteří z ţadatelů o azyl jsou profesionální zloději a jsou závislí na alkoholu a drogách. Bohuţel, vedení 

tábora o tom ví, protoţe jsou všude uvnitř kamery a oni všechno vidí. Přesto s tím nic nedělají, ani co se týká 

stíţností ze vnitřku i z okolí tábora.“
62

 

 

„Pokud se nepletu, ţádný problém nebyl řešen, kvůli nesnadné komunikaci mezi lidmi.“
63
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„(...)Tím se začala šarvátka mezi dvěma ţenami. Na místo dorazili členové bezpečnostní sluţby a sociální 

pracovníci, aby nastolili pořádek.“
64

 

 

„Postup řešení konfliktů tak, jak vyvstávají, je vynikající, tedy jsou zde moţná řešení. Já osobně si myslím, 

ţe problémy, které vyvstaly, byly způsobeny náročnou prací a odlišným uvaţováním, a ţe k jejich řešení 

přispěli zaměstnanci tábora. Nedokázal bych vymyslet lepší řešení nebo způsob vyřešení konfliktu neţ ty, 

které jsem viděl vyřešit přímo na místě.“
65

 

 

„V táboře je vícero problémů. Vím ale, ţe není moţné, aby je vyřešili zaměstnanci. Nikdy jsem neviděl, 

ţe by byl nějaký problém řešen.“
66

 

 

Reakce pracovníků zařízení jsou odlišné. Pracovníci se snaţí o to, aby měli do situace lepší 

vhled, vyslechnou obě znepřátelené strany a snaţí se společně dojít pravdivého obrazu. 

Samozřejmě ne vţdy se to úplně daří. 

 

„Konflikt se vţdy řeší s pracovníkem azylového zařízení. První na stupni je sociální pracovník, který by měl 

o klientově situaci vědět alespoň minimum, aby byl schopen situace jakţtakţ objektivně posoudit, poté 

následuje vedoucí oddělení práce s klienty, poté vedoucí tábora. 99 % případů se řeší pohroţením čekárnou 

a 1 % jsou lidé, kteří začnou drţet hladovku. 

Myslím si, ţe konflikty byly řešeny dobře a ke spokojenosti všech, v rámci moţností. Zdůrazňuji, ţe nešlo 

o to najít, kdo má pravdu, ale o to situaci neutralizovat a nezhoršit. Nedalo se konfliktům předejít.“
67

 

 

„Jediným konfliktem, který jsem ve středisku zaţil, byla mírná strkanice mezi pracovníkem střediska 

a jedním z ţadatelů ve frontě na výdej jídla. Konflikt se řešil ústní domluvou a vysvětlením celé situace.“
68

  

 

 Zatímco pracovníci zařízení vycházejí z konfliktů s pocitem, ţe je situace v rámci 

moţností „vyřešena“, ţadatelé odcházejí nespokojení, někdy s pocitem křivdy 

a nepochopení. Sami aktéři konfliktů z řad ţadatelů o azyl přesně nevědí, jak celý konflikt 

vznikl. Proto to nemohou vědět ani pracovníci tábora, zvláště kdyţ celý konflikt neviděli. 

V tomto je situace na obou stranách stejná. Ani ţadatelé, ani pracovníci neznají všechny 

podrobnosti toho, co se stalo.  
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 Rozdíl však spočívá v tom, ţe pracovníci tábora jsou na konflikty více připravení 

a mají zkušenosti s jejich řešením. Drţí se vţdy stejných modelů, které zajistí relativní 

klid. Mezi ně patří například pohroţení příjezdem policie. Naproti tomu si ţadatelé přejí 

situaci vyřešit správně a úplně, to znamená v jejich prospěch. To chtějí ovšem obě strany, 

coţ je samozřejmě nemoţné. Proto pracovníci v táborech volí takové metody řešení, které 

jsou dány metodikou Správy uprchlických zařízení, a spokojí se s tím, ţe konflikt dále 

nepokračuje. Správa uprchlických zařízeních má jako kaţdá jiná sluţba standardy kvality, 

ve kterých je popsáno, jak dané situace řešit. 

 

 

3.8      NÁVRHY NA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

 

Někteří ţadatelé uvádějí, ţe by se situace zlepšila, kdyby měli moţnost pracovat. Faktem 

je, ţe ţadatelé mohou pracovat aţ po uplynutí jednoho roku od podání ţádosti 

o mezinárodní ochranu. Ztrácejí tak sociální návyky a často pak mají problémy znovu se 

do pracovního procesu zapojit. Ţadatelé bez práce jsou více podráţdění, jsou odkázáni 

k posedávání a potulování se po táboře, jsou bez příjmu a nevědí, jaká je jejich 

budoucnost.
69

 

Ţadatelé sice v azylových zařízeních dostávají kapesné, které činilo v roce 2010 30 

Kč za kalendářní den a bylo upraven zvláštním právním předpisem.
70

 Ţadatelé si dříve také 

mohli přivydělávat přímo ve středisku, a to prací prospěšnou pro ostatní klienty – nejčastěji 

se jednalo o tlumočení či úklid. Práce byla omezená na dvanáct hodin měsíčně.
.71

 

V ubytovacím řádu přijímacího střediska Ruzyně byla tato práce upravena takto:  

 

„Pokud ţadatel starší 18 let vykonává v přijímacím středisku činnosti ve prospěch ostatních ţadatelů, které 

slouţí ke snadnějšímu přizpůsobení na prostředí přijímacího střediska a zároveň slouţí ke snadnějšímu chodu 

přijímacího střediska a zlepšení vzájemného souţití, můţe obdrţet zvýšené kapesné.  

Činnosti výše uvedené lze vykonávat na základě zadání učiněného vedoucím přijímacího střediska v rozsahu 

nejvýše 12 hodin v kalendářním měsíci.“
72

 

 

Ovšem později, v září roku 2010 byl tento článek zrušen, ţadatelé o azyl si tedy jiţ 

nemohou přivydělat. 
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Výpovědi ţadatelů z jiných pobytových či přijímacích středisek nasvědčují tomu, 

ţe jsou v této oblasti bezradní. Rádi by se nějakým způsobem zaměstnali uţ v táboře 

a připravili se na další ţivot mimo azylové středisko, často jim ale chybí orientace 

v moţnostech, které mají. 

 

„Je těţké najít efektní řešení, která by řešila konflikty v táboře, protoţe se v něm vyskytuje vícero národností, 

které jsou jedinečné, kaţdá má jinou kulturu, jiné náboţenství, jiné představy o ţivotě, a většina lidí ţijících 

v kempu jsou nezaměstnaní. Pokud by svůj čas zaměstnali prací, moţná by konfliktů ubylo.“
73

 

 

„Vlastně ti nemůţu popsat ţádný konkrétní problém, protoţe v táboře nikdo nikomu dalšímu své problémy 

nesděluje. Ale potkal jsem se s jistými chlapci z arabských zemí, jako z Egypta a tak, a ti mi řekli, ţe nemají 

práci a peníze, atd. atd., a já jsem jim řekl, to je váš problém, ani ministerstvo vám se vším neporadí, vy zde 

hledáte azyl. Jak jsem ale řekl, nic jiného nevím.“
74

 

  

 Jiný ţadatel navrhoval jako řešení konfliktů společné porady ţadatelů a zaměstnanců, 

kde by se navzájem více poznali mezi sebou a řešili problémy společně. Za přítomnosti 

ostatních ţadatelů by se mluvilo o napětí a konfliktech, které se za poslední dny udály, 

a mohlo by dojít k jejich vysvětlení.  

 

„Nekonají se ţádná setkání ani schůzky pořádané azylovými pracovníky nebo vedoucím tábora, aby ţadatele 

poznali a aby se oni sami poznali dobře navzájem, aby naslouchali jejich problémům a našli pro ně řešení.“
75

 

 

 Další moţností řešení je návrh ţadatele z pobytového střediska, který striktně 

doporučuje sankce za nevhodné chování. Největší trest by dle něho mělo být navrácení 

ţadatele do země původu.  

 

„Je zde samozřejmě mnoho moţností, které by se mohly realizovat. Například vedení by mohlo uloţit tresty 

kaţdému, kdo dělá problémy. Měli by ho poslat zpátky do jeho země, všechny zloděje a ty, kteří působí 

problémy.“
76

 

 

 K tomuto názoru lze přiřadit další postřeh ţadatele téhoţ zařízení, který navrhuje, aby 

dobří a špatní ţadatelé nebyli soustředěni na jednom místě. Měla by se dle jeho názoru 
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vybudovat střediska, do nichţ by byli přemísťováni ti ţadatelé, kteří jsou přítěţí pro 

středisko.  

 

„Neměli by být dáváni dohromady dobří a špatní. Ti s dobrým srdcem a ďáblové. Neměli by ţít na stejném 

místě. Ředitelství tábora by mělo rozlišit tyto lidi dle jejich chování uvnitř tábora.“
77

 

 

 Několik ţadatelů vyjádřilo souhlas se stávajícím systémem, s přístupem pracovníků 

a s řešením problémů. Podotkli, ţe by sami nevěděli, jak situaci zlepšit a co více 

nabídnout. Obsazení ţadatelů na pokojích dle národnosti či rodného jazyka se jim zdálo 

vhodné.  

 

„Postup řešení konfliktů tak, jak vyvstávají, je vynikající, tedy jsou zde moţná řešení. Já osobně si myslím, 

ţe problémy, které vyvstaly, byly způsobeny náročnou prací a odlišným uvaţováním, a ţe jejich řešení 

přispěli zaměstnanci tábora. Nedokázal bych vymyslet lepší řešení nebo způsob vyřešení konfliktu neţ ty, 

které jsem viděl vyřešit přímo na místě.  

Pokud se budou dodrţovat všechna pravidla a předpisy a administrativní proces, můţe se konfliktům předejít. 

Nápad umístit lidi stejné národnosti nebo původu do stejné místnosti je dobrý a je to jistá prevence některých 

konfliktů. Systém je spravedlivý ke všem.“
78

 

 

 Jiní ţadatelé naopak vyjádřili svou nespokojenost se současnou situací, kritizovali 

neangaţovanost pracovníků a malou pruţnost systému. Celková nespokojenost byla 

podtrţena zpravidla negativním záţitkem, převáţně odmítavým postojem, se kterým se 

ţadatelé u pracovníků setkávali. Ţadatelé ovšem svoje stíţnosti vyjádřit mohou a s touto 

situací jsou seznámeni. Často ji ale nevyuţijí ze strachu, ţe by mohla být negativně 

ovlivněna jejich azylová procedura. 

 

„Nevím, jaké by bylo lepší řešení pro problémy, které se dějí během azylové procedury, ale můţu říct, ţe 

kdyby se někdo ocitl v naší kůţi, potom by moţná věděl, kde by se dalo najít řešení.  

Pokud by zde byl člověk, který by četl naše spisy a pokusil se zároveň zjistit, co děláme, někdo, kdo by se na 

ministerstvu ptal, jak se s námi jedná, někdo, komu bychom mohli říct naše stíţnosti, bylo by to lepší. 

Jenomţe oni jenom sedí ve svých kancelářích a pracují tam, proto s nimi nemáme moţnost komunikovat 

a oni tak nikdy neporozumí tomu, co říkáme, ani se nikdy nedozvědí, co chceme.“
79
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„Oddělení lidí, či separace, by nebyla řešením.“
80

 

 

 Naproti tomu sociální pracovníci situaci nevidí tak tragicky. Na základě rozhovorů 

můţeme říci, ţe dělají, co mohou. Připouštějí, ţe ne vţdy je nedorozumění či konflikt řešen 

nejlepší cestou. Ne vţdy totiţ jsou u jeho vzniku a pravé příčiny se jen stěţí mohou 

dopátrat. Za konstruktivní povaţují dodrţování stávajících pravidel. 

 

„Rozhodně je dobré dodrţovat určitá pravidla společného ubytování podle národnosti či náboţenského 

vyznání, můţe se ale stát, ţe se bude chtít nastěhovat arabský klient k rusky hovořícímu, i kdyţ by to bylo 

spíše výjimkou.“
81

 

 

„Konfliktům (zejména mírným) se úplně vyhnout nedá. Dá se jim předcházet ohleduplností a do určité míry 

disciplínou, která se musí dodrţovat na obou stranách.“
82

 

 

 Ne všechna řešení navrhnutá ţadateli jsou proveditelná. Nelze například rozdělit 

klienty na dobré a zlé, případně pro ty zlé zaloţit středisko nové. Právě tak nesnadné 

a nereálné by bylo odhalit ţadatele okrádající své spolubydlící, dokázat jim tento přestupek 

a zavést opatření, na jehoţ základě by mohli být provinilci posláni zpět do země původu.  

 Besedy s ţadateli, které byly také navrţeny, v jistém smyslu jiţ ve střediscích 

probíhají, je to však jen v omezené míře. Sociální pracovníci z Poradny pro uprchlíky 

jednou týdně dojíţdějí do pobytového střediska a organizují „ţenské skupiny“. Skupiny 

pro muţe touto formou nebývají tak populární, protoţe muţi v porovnání se ţenami nemají 

takovou potřebu rozebírat to, co je v ţivotě potkává a co se jim honí hlavou. Je to prostor 

pro vyjasnění problémů, které za uplynulý týden vznikly, prostor pro vzájemné bliţší 

poznání. Skupiny pokračují i poté, co ţadatelé azylové zařízení opustí. Popovídání 

a sdílení na ţenských skupinách organizuje v Praze občanské sdruţení Berkat. Zde jiţ 

probíhají i skupiny pro muţe, pojaté jako kulturní večer na téma jedné vybrané země. 

Příchozí zde má prostor pro představení sebe, své země s jejími zvyky a kuchyní.  

 Ţadatelky o azyl nebo manţelky cizinců, které se diskusních skupin pro ţeny v Praze 

účastní, jsou s tímto programem spokojené. Je to často jediná náplň dne, kterou mají. 

Vzpomínají na skupiny v uprchlických táborech a tvrdí, ţe to byl jediný den, na který se 

vţdy těšily. Ve skupině ţen řeší problémy se zaměstnáním, s jazykem, s úřady i s rodinou. 
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Míra otevřenosti a sdílení záleţí na rozhodnutí kaţdého jednotlivce. Bylo by proto 

zajímavé pokusit se o alternativní muţskou skupinu přímo v táboře.   

 

 Co se dále týče návrhů na řešení konfliktů v azylových střediscích a co někteří 

z ţadatelů i sociálních pracovníků zdůrazňují, je drţet se těch pravidel, která jsou jiţ 

zavedena. Za povšimnutí stojí fakt, ţe nikdo z dotázaných nekritizoval ţádné stávající 

pravidlo, pouze jeho případné nedodrţování.  
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4     VZTAHY A ATMOSFÉRA MEZI ŢADATELI  

 

 

 

 

Tato kapitola je zpracována na základě rozhovorů s ţadateli, kteří byli v době mé 

praxe v dubnu 2010 umístěni v přijímacím středisku Ruzyně. Počet ţadatelů byl nízký, 

jednalo se pouze o devět ţadatelů. Země původu byly rozmanité: Mongolsko, Vietnam, 

Irák, Pákistán, Uzbekistán, Kongo.  

Pomocí otevřených otázek jsem se snaţila zjistit jaký mají dojem z prostředí 

přijímacího střediska, jak se snášejí s ostatními ţadateli a s pracovníky, jak se s nimi 

dorozumí a co by rádi změnili či doplnili do programu nabízených aktivit.  

V této kapitole se na ţadatele pobývající ve středisku zaměřuji z nového úhlu 

pohledu. Jiţ ne pohledem zaměřujícím se pouze na vzniklé konflikty a jejich moţnosti 

řešení, ale z pohledu snaţícího se zjistit, zda je současná situace střediska dostačující, zda 

nabízí v rámci moţností klidné a příjemné prostředí ţadatelům, zda si osoby pobývající 

v zařízeních navzájem rozumějí, či zda se vyskytují podněty, které situaci rozlaďují. 

Rozhovory s ţadatelkou z Vietnamu, z Konga a se čtyřmi ţadateli z Mongolska 

byly vedené za pomoci tlumočníka či tlumočnice. Rozhovor s ţadatelem z Uzbekistánu 

a z Pákistánu jsem vedla v ruském a anglickém jazyce. Rozhovor s Iráčankou byl tlumočen 

pracovníkem střediska ovládajícím arabštinu a češtinu. 

Následující podkapitoly jsou tematicky rozdělené a popisují názory a představy 

ţadatelů na jednotlivé situace ve středisku. Zaznamenávají jejich momentální postřehy 

v době, kdy jsem s nimi rozhovor vedla. Jedná se malý průřez ţadatelů, kteří ve středisku 

strávili různě dlouhé období, mluví různými jazyky a pocházejí z různých kultur. 

 

 

4.1  VZTAHY S OSTATNÍMI ŢADATELI 

 

Mladá ţadatelka z Iráku s ostatními ţadateli vychází bez problému, na nic si nestěţuje. Ve 

středisku je necelý měsíc, za tu dobu nezaznamenala ţádnou konfliktní situaci. 

S dorozumíváním nemá problém, jeden z pracovníků ovládá plynně arabštinu a  češtinu. 

Potřebné věci tlumočí.  



46 

 

Ţadatelka z Konga má s dorozumíváním problémy. Anglicky ani rusky nemluví 

a proto se s ostatními ţadateli nedomluví. Ve středisku je velmi krátkou dobu a stýská se jí 

po rodině, hlavně po bratrech.  

 Uzbecký ţadatel je jiţ starší a o mladších ţadatelích tvrdí, ţe to jsou teprve děti. Proto 

je rád, ţe můţe volat domů sourozencům a pobavit se s nimi.  

 Co se týče ţadatelů z Mongolska, ti jsou s komunikací s ostatními ţadateli spokojení. 

Říkají, ţe jsou s nimi na stejné vlně. Dodávají, ţe s pracovníky je to horší. Připadá jim, ţe 

pracovníci se nechovají ke všem ţadatelům stejně.
83

 

 Dvacetiletá ţadatelka z Vietnamu tvrdí, ţe s ostatními vychází dobře. Vietnamský 

tlumočník dodává, ţe Vietnamci jsou nekonfliktní národ. Vietnamka chválí hlavně 

vstřícnost pracovníků. Přišla do střediska v noci a hned následující ráno jí přinesli noviny 

ve vietnamštině. Chovají se k ní prý velmi pěkně.  

 

 

4.2  PROSTŘEDÍ AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

Ţadatelka z Iráku nic ve středisku nepostrádá ani si na nic nestěţuje. Chtěla původně do 

Nizozemska, v České republice měla přestupní stanici. Dublinskou úmluvou byla 

z Nizozemska vrácena zpět do České republiky, která byla prvním státem, jehoţ hranice 

ţadatelka překročila, coţ je pro azylovou proceduru směrodatné. Iráčanka na svůj pobyt 

v Nizozemsku nerada vzpomíná, v českém zařízení se jí líbí více. Také Pákistánec je 

spokojený, nemá ţádné větší výhrady. 

 Naopak ţadatelka z Konga se v zařízení necítí dobře. Vnímá uzavřenost a izolovanost. 

Stejně nespokojený je i ţadatel z Uzbekistánu, kterému vadí tma a nelibě vonící letiště. Ve 

středisku je tři měsíce a uţ mu to připadá dlouhé. Ani ţadatelé z Mongolska nejsou moc 

spokojení. Cítí se zavření jako po spáchání trestného činu. Uznávají, ţe překročili hranice, 

ţe existuje Dublinská smlouva mezi státy a ţe museli být vráceni. Nikdy ale v takovémto 

zařízení nebyli, ani v jiném podobném zařízení odnímajícím svobodu a cítí se poníţeni. 

 Vietnamka by uvítala větší prostor na vycházení, připadá si stísněně a místo jí -

podobně jako Mongolům - evokuje vězení.  
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 Dle mého názoru se pracovník přirozeně baví více s těmi, jejichţ rodný jazyk ovládá, coţ nebývá případ 

mongolštiny.  
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4.3  NABÍZENÉ AKTIVITY 

 

Co se týkalo aktivit nabízených ve středisku, téměř všichni ţadatelé se shodli na tom, ţe by 

uvítali výuku jazyků. Nejvíce by se jim líbila čeština a angličtina. Ţadatelé z Mongolska si 

od kaţdodenní výuky jazyka slibují dobře naplněný den. Připadá jim, ţe dny strávené ve 

středisku nemají smysl a to by rádi změnili. Myslí si, ţe spolupráce mezi mongolskými 

a českými pedagogy při výuce jazyka a jejich společná příprava programu by se setkala 

s nadšenou odezvou a ţe by tento materiál mohl být pouţit i pro další příchozí 

z Mongolska. Aktivity, které středisko nabízí, je nezaujaly. Výtvarné činnosti jim 

nepřipadají úměrné věku. Kreslení je podle nich pro školku, ne pro dospělé lidi.  

Také Vietnamka by se ráda učila anglicky a česky jiţ ve středisku. Bylo by to 

přínosné nejen pro strávení času, ale hlavně pro to, aby se aspoň trochu domluvila, aţ se 

dostane ven ze zařízení.  

 

 

4.4  PŘEDSTAVY O ČESKÉ REPUBLICE PŘED PŘÍJEZDEM 

 

Ţadatelka z Iráku o České republice ţádnou představu neměla, nic o ní nevěděla a vlastně 

do ní ani nechtěla. Ani v Nizozemsku, kam se dostala, nikoho nemá. Jen se jí naskytla 

příleţitost se do této evropské země dostat.  

 Ani Pákistánec v Čechách nikoho nemá. Uzbek říká, ţe ve své zemi nic nepostrádal, 

ţe má doma vše. Do České republiky prý nepřišel za prací. Naproti tomu Mongolové přišli 

s očekáváním, ţe budou mít v Čechách dobrý ţivot a práci. Jak mi později řekla 

tlumočnice, Mongolové mají v Mongolsku vše. Zemi mají velkou, nerostného bohatství 

spoustu, rovněţ tak dobytka. Je jistě pravdou, ţe Mongolsko disponuje značným 

nerostným bohatstvím, ovšem těţí se pouze několik surovin. Mongolsko se potýká 

s vysokou nezaměstnaností a s nutnou potřebou vývoje v různých oblastech veřejné 

správy. Během Mongolského ekonomického fóra, které proběhlo ve dnech 2. a 3. března 

2011, byla nastíněna nutnost zaměřit se více na konkrétní akce rozvoje, v oblasti veřejné 

správy, podpory vzdělávání, sociální oblasti, vytváření lepších podmínek pro podnikání, 

ekonomický růst a další.
84
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Mottem fóra je ´Společně za rozvojem´ a rok 2011 byl jmenován jako rok boje proti 

nezaměstnanosti. V Mongolsku je totiţ moţné sledovat paradox, kdy je vysoká 

nezaměstnanost, udává se 4 %, ve skutečnosti však můţe být aţ 4x vyšší a přesto se 

pracovní síla importuje. Odhaduje se, ţe zhruba 10 % ekonomicky aktivních obyvatel ţije 

v zahraničí.
85

 

 

Co tedy láká mongolské obyvatelstvo na západ není pouze ţivotní styl, který vidí 

v televizi a na internetu, jak podotkla jejich tlumočnice v azylovém zařízení, ale hlavně 

nedostatek pracovních příleţitostí.  

Jediná, kdo někoho v Čechách zná, je Vietnamka. Nemá zde ţádné příbuzné, jen 

pár přátel, kteří v Praze pracují. 
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5       SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ SITUACE ZE DVOU ÚHLŮ 

POHLEDU 

 

 

 

 

Naváţeme-li na výzkum konfliktů v roce 2008 a porovnáme-li s ním nově získané 

poznatky v dubnu 2010, utvrdíme se v tom, ţe vztahy mezi ţadateli a dorozumění se spolu 

navzájem jsou klíčové. Svůj druhý průzkum jsem prováděla v zařízení, které má niţší 

kapacitu, ţadatelé se více znali a přišli spolu častěji do kontaktu. Jen ti, kteří se kvůli 

neznalosti jazyku ostatních nemohli zapojit, mohli se cítit izolováni. Větší počet příchozích 

z jedné země automaticky vytvořil uzavřenější skupinu, jak tomu bylo v případě 

mongolské skupiny.  

 Ve všech typech zařízení se mi osvědčilo s ţadateli promluvit a dotazovat se na jejich 

pocity ze zařízení, ze souţití s ostatními ţadateli i z přístupu pracovníků. Po zváţení jejich 

vlastních návrhů na změnu můţe být kvalita nabízených sluţeb zvýšena, coţ přispěje 

ke spokojenosti uţivatelů sluţeb azylových zařízení.  
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ZÁVĚR 

 

 

 

 

Při psaní své absolventské práce o konfliktech v přijímacích a pobytových střediscích se 

mi potvrdilo, co jsem o sociální práci s ţadateli o mezinárodní ochranu znala z přečtené 

literatury i z výpovědí pracovníků azylových zařízení. Totiţ to, ţe je nutné klienty těchto 

zařízení předem neklasifikovat, ke kaţdému přicházet s individuálním přístupem, kaţdou 

situaci řešit zvlášť jako nový neznámý případ. Je třeba vycházet ze zkušeností, avšak není 

dobré mít několik kategorií, do kterých bychom se snaţili ţadatele za kaţdou cenu zařadit. 

 Povědomí o současném stavu situace ve světě i v České republice se pomalu zlepšuje, 

více lidí se o danou problematiku zajímá, díky médiím se dovídáme o migraci více i u nás. 

Bohuţel se o ní často mluví negativně.  

 V práci jsem se snaţila zaměřit více na téma konfliktních situací v táborech. Tyto 

situace bývají diskutovány především obyvateli vesnic či měst, v jejichţ blízkosti je 

zařízení umístěno. Chtěla jsem se soustředit na důvody, které podněcují vznik konfliktů, 

a pokusit se najít způsoby, které by mohly tyto podněty potlačit.  

 Protoţe je jedním z cílů sociální práce nabídnout ţadatelům smysluplné trávení 

volného času, kdy by zapomněli na své problémy, hledala jsem řešení právě v této oblasti. 

Ptala jsem se ţadatelů, zda jsou pro ně nabídky aktivit uspokojující, či jim něco chybí. 

Poznala jsem, ţe ţadatelé, kteří se zapojit do stávajících aktivit nechtějí, by se nezapojili 

ani tehdy, kdyby se nabídka ještě více rozrostla. Naopak ţadatelé, kteří aktivity vyuţívají, 

jsou s nabídkou spokojeni.  

 Téma aktivit jsem rozvedla i v rozhovorech, které jsem vedla v dubnu 2010 před 

psaním své bakalářské práce. Jednalo se o menší azylové zařízení v Ruzyni, kde nabídka 

aktivit není tak široká jako například v pobytových střediscích. Zde ţadatelům chyběla 

hlavně výuka jazyka, které by se rádi zúčastnili a která pro ně představuje smysluplné 

trávení volného času. Jazyková výuka však probíhá většinou aţ v pobytových střediscích. 

 Převáţně jsou ţadatelé spokojeni se sociálními pracovníky v azylových zařízeních. 

Chválí jejich přístup a ochotu pomoci. Často si ale stěţují na ostatní zaměstnance tábora, 

kteří o ně v lepším případě neprojevují zájem, v horším případě dávají najevo, ţe je 

obtěţují.  



51 

 

 Bylo by jistě zajímavé prodiskutovat s pracovníky zařízení návrhy ţadatelů na řešení 

konfliktních situací v táborech. Zdá se, ţe něco z návrhů by mohlo fungovat, či by se 

myšlenka mohla dále rozvinout ve spolupráci pracovníků zařízení a ţadatelů. 

Poměrně konstruktivně se jeví například společné debaty či sezení, kde by se 

probraly připomínky a návrhy z řad ţadatelů. Bylo by jistě uţitečné, kdyby se ţadatelé 

pomocí těchto schůzek více seznámili a dozvěděli něco o sobě. Je jasné, ţe ne všichni by 

jevili o tento program zájem, určitě by ho však mnozí uvítali.  

 Dalším zajímavým návrhem je stanovit sankce, tak jak poznamenal Iráčan mající 

doplňkovou ochranu, který proţil v pobytovém azylovém středisku dlouhý čas. Bylo by dle 

něj dobré stanovit v rámci střediska zákazy či jiné drobné tresty za přestupky či hrubé 

chování.  

 To vše by bylo třeba vyzkoušet v praxi; teoreticky se bohuţel nepozná, který z návrhů 

je reálný a který jen dobře vyhlíţí. Určitě je důleţité problémy diskutovat přímo s lidmi, 

kteří azylovou procedurou procházejí, a mohou tak z vlastní zkušenosti nejlépe říci, jak by 

problémové situace řešili. 

Já sama nechávám tuto otázku otevřenou. Bakalářská práce ji nezodpověděla, jen 

nastínila konkrétní situaci jednoho přijímacího střediska a popsala vztahy mezi ţadateli, 

kteří se ve středisku nacházejí. Věřím, ţe je to důleţitý výchozí bod pro další výzkum 

a práci v oblasti azylových zařízení.  

 Návrh výuky jazyka jiţ v prvním zařízení, do kterého se ţadatelé dostanou, se mi jeví 

jako dobrý nápad. Nejen ţe přijdou do kontaktu s ostatními ţadateli a bude je spojovat 

společný cíl – naučit se jazyk, ale zároveň vyuţijí volného času, kterého mají v přijímacím 

středisku mnoho. Jejich motivace k učení se jazyku nové země, do které se dostali, můţe 

být v prvních týdnech pobytu velmi silná a měla by být vyuţita.  
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RESUMÉ 

 

 

 

 

In my previous paper in 2008, I tried to investigate the causes of conflicts at asylum 

centres. With the help of questionnaires, talking to and observing asylum seekers and 

social workers, I concluded that their perception of problems differs. Some of the asylum 

seekers suggested solutions to the problems they faced because they were not satisfied with 

the way those problems were handled. They encouraged more interest and intervention on 

the part of social workers in their discords, more debates about problems in camps.  

 Furthermore, asylum seekers were mostly dissatisfied with the little language 

knowledge. That was also a point in my next research in 2010 when a majority of asylum 

seekers wished to have language courses as soon as possible, in the first months of their 

stay in the Czech Republic. This activity could help them to meaningfully spend their days 

in the asylum centre.  

Moreover, comunication among asylum seekers supports good realtions among 

them. A communal activity such as language learning could help them to meet and get to 

know each other. 

  The first asylum centre at which they arrive gives them a lot of free time, since they 

cannot leave it, so they have an opportunity to invest time in learning a new language. 
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PŘÍLOHA 1 

Dotazník v češtině 

 

 

 

Téma absolventské práce: 

KONFLIKTY V AZYLOVÝCH STŘEDISCÍCH ZALOŢENÉ  

NA KULTURNÍCH ROZDÍLECH A NEDOROZUMĚNÍ 

 

 

 

 

Otázky: 

I. Pokuste se mi dopodrobna popsat konflikty, se kterými jste se v azylovém středisku setkali. 

Mezi jakými národy k nim dochází? V jakých situacích? 

II. Jak se konflikt řešil (pokud se tak dělo)?Řešil se s pracovníkem azylového zařízení? 

III. Myslíte, že by se dal vyřešit lepším způsobem, nebo se mu dokonce dalo vyhnout? Jak? 

IV. Napadají Vás nějaká konkrétní řešení, díky kterým by se konfliktům a nedorozumění dalo 

předcházet?  

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas. Odpovědi budou zpracovány anonymně a pouze k účelům mé práce.  

 

Anna Vanišová 
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PŘÍLOHA 2 

Dotazník ve francouzštině 

 

 

 

Le theme de la mémoire:  

LES CONFLITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE DEMANDES 

D´ASILE, FONDÉS SUR LES DIFFÉRENCES  CULTUREL ET 

MALENTENDUS 

 

 

 

 

1. Pouvez-vous essayer de décrire en détail les conflits, auxquels vous avez été confronté 

dans l´établissement d´asile? C´était contre quels gens? Quelles nationalité? Et dans 

quelle situation? 

2.  Est-ce que ce conflit était résouble? Et est-ce que c´était un travailleur d´établissement, 

qui a dénoué conflit?Ou on ne l´avait pas resoudu? 

3.  Vous pensez, que c´est possible de résoudre des conflits dans la mieux maniere? Ou meme 

- on peux éviter des conflicts? Comment? 

4. Pouvez-vous décrire  une conception pour éviter des conflicts et méprise? 

 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre temps. Votre répondres seront anonyme et utilisé seulement 

pour ma mémoire scolaire. 

 

 

Anna Vanišová 
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PŘÍLOHA 3 

Dotazník v angličtině 

 

 

 

Subject of my thesis:  

CONFLICTS AT ASYLUM CENTRE, WHICH ARE BASED ON 

CULTURAL DIFFERENCES AND MISUNDERSTANDING 

 

 

 

 

1. Can you describe in detail all conflicts, which you saw at the refugees´ camp? Where were 

the people from? In which situation? 

2. Was this problem solved? If yes, then how? Was it solved by employees at the centre? 

Were you satisfied? Can you describe the process of solving the problem? 

3. Do you think there are better solutions and better ways of solving problems? Which one? 

4. Do you have any practicable ideas to prevent conflicts? Can you mention them? 

 

 

 

 

Thank you for your time. Your answers will be used only for my thesis, and for personal 

use only. You will be all anonymous. 

 

Anna Vanišová 
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PŘÍLOHA 4 

Dotazník ve španělštině 

 

 

 

CONFLICTOS EN LOS CENTROS DE REFUGIADOS QUE SURGEN 

DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y MALENTENDIDOS 

 

 

 

 

Preguntas: 

I. Describa detalladamente los conflictos y malentendidos que ha visto en el establecimiento 

de refugiados. ¿De que origen eran las personas que se enfrentaron? ¿En cuál situación 

sucedió el conflicto? 

II. ¿Se ha resuelto el  conflicto?¿Cómo? ¿Ha ayudado a resolverlo un empleado del 

establecimiento? 

III. ¿Piensa Ud. que el conflicto se hubiera podido resolver de un modo más efectivo? 

¿Cómo? ¿Se hubiera podido prevenirlo? 

IV. ¿Tiene unas sugerencias como prevenir conflictos y malentendidos en el establecimiento? 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo. La información que me ha proporcionado se utilizará 

exclusivamente para mi tesis. No se va a mencionar su nombre.  

 

 

Anna Vanišová 



60 

 

PŘÍLOHA 5 

Dotazník v arabštině 

 

 

 

 

 :يىضىع اطسوححً

 انصساػبت فً يساكز انهجىء، َحٍجةً نالخحالفبت انثقبفٍة وسىء انفهى

 

 

 

 

هم جسحطٍغ اٌ جصف ببنحفصٍم جًٍغ انصساػبت انحً يسزت بهب فً يؼسكس انالجئٍٍ؟ يٍ اٌٍ كبٌ  .1

 هؤالء انُبس؟ فً اي يىاقف؟ 

هم حم انخالف؟ اٌ كبٌ انجىاة َؼى، فكٍف حم؟ هم حم يٍ قبم انًىظفٍٍ فً انًؼسكس؟ هم كُث  .2

 زاضٍب؟ هم جسحطٍغ اٌ جصف كٍف جى حم انخالف؟

 هم جؼحقد بأٌ هُبنك حهىالً افضم وطسقبً افضم نحم انخالفبت؟ اٌي انحهىل؟ .3

 هم ندٌك افكبز ػًهٍة نًُغ انصساػبت؟ هم ًٌكُك ذكسهب؟  .4

 

 

 

 

. سحسحخدو اجىبحكى نغسض هرِ االطسوحة فقظ، ونالسحؼًبل انشخصً. ػهى يُحكى انىقث نُب َشكسكى

 . وسىف جظهىٌ يجهىنً انهىٌة

 

 ا ڤانيشوڤآنا 

 

 

 
 

 


