
Struktura rozhovoru

Věk

• Kolik je vám let?

Rodinný stav

• Jste vdaná/rozvedená/svobodná?

• Jaké národnosti je váš partner?

Důvod migrace

• Z jakého důvodu jste se rozhodla opustit vaši zemi?

• Jednalo se o vaše rozhodnutí? Proč jste si vybrala Českou republiku? Kdo všechno s vámi ze

země původu odešel? 

Pobyt

• Jak dlouho v České republice pobýváte?

• Jaký máte pobyt v současné době? 

• Chtěla byste tu zůstat natrvalo?

• Kde bydlíte (měst, část Prahy)? 

• Jaké máte vztahy se sousedy?

• Znáte dobře okolí vašeho bydliště? Líbí se vám vaše okolí? Vadí vám zde něco?

Zaměstnání

• Jste v současné době zaměstnaná nebo máte živnost?

• Jakým způsobem jste se živila v zemi původu?

• Splnilo se nějak vaše očekávání ohledně práce v ČR? S čím jste spokojená? Co vám naopak

vadí? 

Informovanost

• Myslíte si, že máte dostatek informací o tom, co můžete a musíte?

• A znáte nějaké úřady a instituce, kde byste se mohla dozvědět, co potřebujete?

• Znáte nějaké instituce, kde přímo pomáhají migrantům?



• Kam  byste  se  s důvěrou  obrátila,  kdybyste  měla  nějaký  problém,  např.  s pobytem,  se

zaměstnáním?

Vztah se zemí původu

• Žijí nějací členové vaší rodiny také v ČR? 

• Udržujete kontakty s vaší rodinou a přáteli v zemi původu? Jakým způsobem komunikujete?

Vzdělání

• Jaké máte dosažené vzdělání? A jaký obor?

• Vzděláváte se nějak dál? Chodíte na nějaké kurzy?

• Jak byste zhodnotila svoji znalost češtiny a dělalo vám problémy naučit se česky?

• Myslíte si, že je pro život v ČR  nutné umět česky? 

Děti/rodina

• Kolik máte dětí? Jak jsou staré? Jsou narozené v ČR? 

• Jaké národnosti jsou kamarádi vašich dětí?

• Učíte děti i vaším rodným jazykem? Je pro vás důležité, aby vaše děti dobře zapadly mezi

české děti? 

• Je pro vás důležité, aby vaše děti vyrůstali jako Češi? Snažíte se jim předat vaše kulturní a

společenské hodnoty?

• Chodí vaše děti  do školy? Chodí do české školy? Neměly někdy problém zařadit se do

kolektivu? Neměla jste pocit, že by je děti nebo učitelky diskriminovaly? Jste spokojená se

školstvím v ČR?

Život v ČR

• Podařilo se vám najít v ČR nové známé? A jaké jsou národnosti? Jak často se stýkáte?

• Kdybyste porovnala, jak jste žila před příchodem do ČR a teď, jak se změnil váš pracovní a

společenský život?

• Získala jste nové koníčky po příjezdu do ČR? Slavíte české svátky a dodržujete některé

zvyky? Které? 

• Které tradice vaší země původu dodržujete i zde? Praktikujete náboženství a jaké? Je pro vás

důležité udržet si kulturu vaší země?



• Je pro vás důležité seznámit se s českou kulturou a zapadnout do české společnosti? Co pro

to děláte?

• Co vám působí na životě v České republice největší potíže? Jak je řešíte?

• Setkala jste se s nějakými negativními projevy vůči vám? Jak jste reagovala? 

• Podle vašeho názoru, jaké jsou hlavní rozdíly mezi vaší domácí a českou kulturou? 

• Co patří k základním hodnotám v kultuře, ve které jste vyrůstala? 

• Myslíte si, že si zvykáte na českou kulturu? 

• Vzpomenete si, jak jste se cítila bezprostředně po příjezdu do ČR? Jaké jste zažívala pocity

a jak se postupem času měnily? A jak se cítíte teď? 

• Co se vám na životě v ČR líbí nejvíce?

• Co se vám na životě v ČR líbí nejméně?

• Co si myslíte o českých ženách? Co si myslíte o Češích obecně? 

• Kterou zemi nyní považujete za svůj domov?

Budoucnost

• Jak vidíte vaši budoucnost v ČR? Chtěla byste zůstat, vrátit se nebo se odstěhovat někam

dál?

• Máte nějaké plány pro sebe a své děti?


