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ÚVOD 

Ať si myslíme či říkáme cokoliv, vždy jsme příslušníky nějaké kultury, která je 

nám od narození dána a která v nás žije. Na této naší kultuře buď můžeme stavět svůj 

vlastní pohled na svět, protože jí věříme, anebo si můžeme rozšířit obzor multikulturního 

světa, přijmout ho a umět žít s naprosto odlišnou kulturou. Záleží jen na nás, pro co se 

sami rozhodneme a který pohled na svět nám lépe bude vyhovovat a bude pro nás tím 

nejlepším zázemím. 

Leckdy je to naše ctižádost, zvědavost, honba za poznáním či ekonomická situace, 

která nás vede do neznámých zemí a kultur, kde se setkáváme i s jinými etnickými 

skupinami a prostředím, na které není naše „vnitřní já“ připraveno. Během pobytu jsme 

pak kolikrát až nemile překvapeni z našich reakcí, negativních pocitů a duševních až 

somatických onemocnění, která se u nás projeví. 

Kulturní šok neboli adaptační proces prožívá většina z nás nejen při začleňování se 

do jiné kultury v rámci cestování a pracovních pobytů, ale také při sdíleném pobytu ve své 

rodné zemi s jinými etnickými skupinami, na které občas nejsme připraveni. Je to různě 

dlouho trvající složitý proces, který je ovlivněn i mnoha dalšími faktory. Člověk ho tak 

prožívá ve čtyřech fázích, od fáze euforie a nadšení, přes fázi krize, adaptace a 

přizpůsobení se dané kultuře tak, aby se mohl stát plnohodnotnou součástí tamní kultury. 

Tato práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou 

shromážděny poznatky o multikultuře, migraci, duševním zdraví a jeho nejčastějších 

odchylkách a základní informace o Saudské Arábii a Egyptě. Praktická část zahrnuje 

analýzu zjištěných informací od emigrantů, kteří v těchto dvou uvedených zemích 

pobývali nebo pobývají a měli tak možnost se setkat s kulturním šokem. 

Cílem mé práce bylo zjistit, jaký vliv má kulturní šok a jeho fáze na člověka, 

 na jeho zdraví a tím pomoci porozumět jeho biopsychosociálním potřebám. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 KULTURNÍ ŠOK 

1.1 DEFINICE A FÁZE KULTURNÍHO ŠOKU 

Termín „kulturní šok“ pochází od antropologa Karla Oberga a do určité míry je 

totožný s pojmem akulturační stres (termín poprvé zavedl Berry, 1978). Patří mezi 

přirozené reakce, které se objevují u lidí pobývajících delší dobu v cizím prostředí. 

Nejistota ve vztahu k pravidlům, zvykům a jazykům vyvolává stav dezorientace a anomie. 

Šokem taktéž nazýváme jednorázové rychlé zvraty, a jelikož jsme negativistická 

civilizace, myslíme tím většinou zvraty negativní. Kulturní šok však není jednorázový a už 

vůbec ne rychlý zvrat. Jde o proces trvající týdny až měsíce a závisí na tom, jak jsme nebo 

nejsme schopni přijmout změny, které nás v cizím světě obklopí. Šokem jej nazýváme 

proto, že může mít i posttraumatizující dopad. (Kutnohorská, 2011) 

Může vyvolat strach, zmatenost, dezorientaci, úzkost a až depresivní stavy. Často, 

zvláště  pokud je pobyt nedobrovolný, se dostavují i psychosomatické potíže, prohlubuje 

se sociální izolace a může dojít až k nastolení nepřátelského postoje k „domorodé“ kultuře 

či ke ztrátě identity. Co se týče společenské úrovně, člověk přestává rozumět věcem a 

situacím, na které je zvyklý (vztah k autoritám, postavení v rodině, ve společnosti apod.) a 

díky vzájemnému působení lidí z různých kultur může dojít ke vzniku silných psycho-

somatických reakcí. Stručně můžeme říci, že kulturní šok se vyskytne v momentě, kdy 

jedinec není schopen přijmout odlišnosti jiné kultury. 

Rovněž velmi záleží na trvání pobytu v hostitelské zemi, na poslání a povinnosti 

jedince a na statutu návštěvníka.(Kolman, 2005) 

Ivan Nový považuje kulturní šok za jakási „nedorozumění, jenž jsou navíc 

provázena i subjektivně vnímanými nepříjemnými pocity vlastní nedostačivosti a osobního 

selhání“. Dotčený jedinec tak považuje kulturní šok za bezprostřední stresovou situaci, 

v níž nabývá pocitu bezmocnosti a v jejímž průběhu ztrácí sebedůvěru. Tento stav pak 

následně řeší únikem do svého vlastního nitra a uzavírá se před okolním světem, který se 

mu může zdát v horších fázích svých pocitů až nechutný. 
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Často je kulturní šok provázen poklesem pracovní výkonnosti jedince, což pramení 

ze špatného pocitu jedince, že dělá chyby a je pozorován okolím, aniž by si on sám 

uvědomoval, o jaké chyby se to vlastně jedná. 

Podrobněji tyto aspekty popsali Bochner a Furnham, kteří uvedli šest predispozic, 

které na člověka působí a tím určují, jestli se u člověka vyskytne kulturní šok a v jaké 

formě a síle: 

 okolnosti, za kterých dochází ke kontaktu s hostitelskou zemí 

 biologické faktory, jako je fyzická kondice a zdravotní stav jedince 

 věk jedince, schopnost adaptace na změnu prostředí, tolerance 

  jazykové dovednosti 

 poslání jedince a jeho role v hostitelské zemi 

 charakteristika hostitelské země 

 geopolitické podmínky hostitelské země 

Kulturní šok, jak by se také dalo říct, je označení problémů, se kterými se lidé 

setkávají při přizpůsobování se nezvyklému prostředí. Vzniká u člověka, který se vyskytne 

v době pobytu v neznámém kulturním prostředí a případně též po návratu domů. (Kolman, 

2005) 

V multikulturním kontextu je kulturní šok náhlým stavem nejistoty, kdy si člověk 

není jistý tím, co se od něj očekává a co on může očekávat od okolí. Kamkoliv člověk 

odchází, bere si svou kulturu s sebou. Dnešní doba klade velké nároky na člověka            

po stránce soukromé i profesní a neustále dochází k sociálním změnám. Je to proces 

dlouhodobý, s několika fázemi. Jeho trvání je individuální, závisí na odolnosti a adaptaci 

jedince v nové kultuře, na jeho předchozím vývoji, na minulých a současných vztazích. 

Postihuje celou jeho osobnost na úrovni vědomé i nevědomé, ohrožuje vnitřní rovnováhu, 

fungování a jeho identitu. 
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Obergova teorie, které předcházelo první vysvětlení pojmu „kulturní šok“ 

z vlastních zkušeností od antropologa Cora Du Boise
1
, popisuje kulturní šok jako pocit 

úzkosti a zmatku, vznikající při přestěhování člověka do cizího prostředí, kdy dochází  

ke ztrátě kontaktu jedince s lidmi, zvyky, hodnotami a normami, které jsou součástí jeho 

každodenního života a kultury a k obtížnému vytváření nových návyků. Kulturní šok je 

nemocí a podobně jako většina onemocnění má své příčiny, symptomy a léčbu. 

Oberg důsledně popsal kulturní šok a v roce 1954 uvedl jeho čtyři odlišné fáze 

emocionálních reakcí spojených s pobytem v jiné kulturní společnosti
2
. Zamýšlel se také 

nad postojem jiných lidí k člověku, který trpí kulturním šokem. Takový člověk může 

jednat podrážděně a agresivně, což mohou jedinci z hostitelské kultury vycítit a jednat tak 

obdobně. Zároveň má jedinec tendenci se vázat na své krajany.
 2 

Fáze kulturního šoku dle Obergera: 

1. Fáze „medových týdnů“ (honeymoon) nebo také „turistická fáze“, důraz na počáteční 

reakce, euforie, okouzlení, nadšení, fascinace. Do tohoto období je zahrnuta naděje a touha 

o uskutečnění „něčeho“, co nám v životě chybělo. Iluze. 

2. Fáze odmítnutí, krize (crisis), náhlý obrat charakterizovaný pocity nepřiměřenosti, 

frustrace, hněvu a úzkosti. Vzrůstá dezorientace, postrádání smyslu věcí v novém 

prostředí, narůstá bezmocnost. Deziluze, rozpor mezi vnitřním a vnějším Já. 

Vznik depresivních nálad je přisuzován nejen jako reakce na ztrátu blízkých lidí, mateřské 

kultury, ale také na dlouhotrvající snahu sžít se s cizí kulturou, najít přátele a začlenit se. 

Fáze krize je označována jako těžká fáze.
2

                                                 

1
 Cora Du Boise (1903 – 1991) americký kulturní antropolog 

Srov. Kutnohorská, J., Kulturní šok – hledání identity- multikulturní péče. s. 93-98 In: Evropská identita 

v podmínkách evropské integrace 

2
Srov. OBERG, K., Culture shock [online]. [cit. 2010-07-29]. Dostupný na <URL: 

www.smcm.edu/academics/internationaled/pdf/cultureshockarticle.pdf>. 

Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Kulturní šok - hledání identity - multikulturní péče. s. 93-98 In: Evropská identita v 

podmínkách evropské integrace.
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3. Fáze zotavení (recorvery), ústupu, zahrnující náhlou krizi odhodlanosti a kulturního 

učení. V této fázi může rovněž dojít k izolaci jedince a značné kritičnosti k hostitelské 

kultuře, projevující se stýskáním, plačtivostí, lítostí, které se odráží na fyzické stránce 

jedince, jako je nevolnost, bolesti hlavy, bulimie, alkoholismus, vředová choroba aj. 

4. Fáze přizpůsobení (adjustment), vyrovnání a entusiasmus. Značí vyrovnání se 

s novým prostředím a odráží potěšení z fungujících schopností. Jedinec se cítí lépe a 

novou kulturu přijímá za svůj nový „domov“. 

Průběh přizpůsobení se podmínkám v hostitelské zemi je zde
 
popisován křivkou ve tvaru 

písmene „U“. Při popisu prožitku po návratu domů je používáno dvojité U. Tato křivka 

v podstatě vyjadřuje výše uvedené fáze. 

 

Obrázek 1 Fáze kulturního šoku 

 

Křivka zachycuje časový úsek jednotlivých fází kulturního šoku, kdy na začátku je 

nadšení a euforie, propad křivky značí období krize a vzniku negativních emocí, poté 

nastává vzestup křivky směrem nahoru, což značí fázi zotavení. Křivku nahoře uzavírá 

fáze přizpůsobení se. 

Původně se tedy hypotéza U-křivky zaměřovala především na vývoj sociálních 

vztahů. Dnes se však této křivce připisují i další velmi významné aspekty kulturního šoku, 

jako jsou potíže s jazykem, izolace, stesk po domově, navazování a udržování nových 

vztahů.( Enju and Portman, 2004; Gill, 2007) 

Kulturní šok jakožto stresová situace se dotkne každého, kdo se ocitne v novém 

prostředí. Velké množství lidí považuje kulturní šok za „rychlou a prudkou reakci“, ale jen 

málokdo si uvědomuje, že pokud se nebude adekvátně řešit, může mít hluboké a 

dlouhodobé následky.(Kutnohorská, 2011) 
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Kalervo Oberg nejen popsal fáze kulturního šoku, ale v roce 1960 uvedl šest 

negativních charakteristik kulturního šoku: 

1. Napětí a stres v souvislosti s psychologickou adaptací. 

2. Strádání vzniklé z odloučení od přátel a rodiny, ztráty společenského postavení a role 

ztráty osobního majetku. 

3. Obavy z odmítnutí, nebo pocity odmítnutí novou kulturou. 

4. Zmatek v definování rolí, očekávaných pocitech a identitě. 

5. Neočekávaná úzkost, zklamání, nechuť nebo rozhořčení týkající se kulturních 

odlišností. 

6. Pocity bezmocnosti, bezradnosti, frustrace a deprese. 

Ronald Taft, australský sociolog a psycholog, identifikoval kulturní šok šesti aspekty: 

1. Napětí v důsledku nezbytné psychologické adaptace. 

2. Pocity ztráty a deprivace ve vztahu k přátelům, postavení, povolání a majetku. 

3. Zamítnutí nových členů kultury. 

4. Zmatek v roli, očekávání, hodnotách, pocitech a sebeidentitě. 

5. Překvapení, úzkost, dokonce i odpor a rozhořčení z poznatků o kulturních rozdílech. 

6. Pocity bezmocnosti kvůli neschopnosti vyrovnat se s novým prostředím.
3
 

                                                 

3 MUMFORD,  D.B., The measurement of culture shock [online]. [cit. 2010-11-20]. Dostupný na <URL: 

http://www.springerlink.com/content/ut8ah6x83kwu8p2k/fulltext.pdf >.  
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Na základě těchto šesti aspektů a dalších vědeckých poznatků z literatury o kulturním šoku 

Ronald Taft vytvořil dotazník (viz příloha 2) pro měření kulturního šoku, který je možné 

použít pro další výzkumné práce. 

Determinanty kulturního šoku 

Faktory, které ovlivňují vznik, intenzitu a délku kulturního šoku: 

1. délka odloučení a vzdálenost od domovské země: malá či velká vzdálenost  

od domova psychicky ovlivňuje jedince 

2. velikost kulturních rozdílů: Kolman a Berry zastávají názor, že záleží na velikosti 

kulturních rozdílů mezi jednotlivými zeměmi. 

3. hodnotový systém: zabývá se vztahem jedince a společnosti, vztahem k autoritě, 

způsobem zacházení s konflikty, co je dobré a co je špatné 

4. jazykové rozdíly: situace je pro jedince snazší pokud jede do země, kde se mluví 

jeho jazykem či jemu blízkým, verbální a neverbální komunikace  

5. účel cesty: Kolman uvádí, že velmi záleží na tom, jaké má jedinec v zemi poslání a 

povinnosti 

6. status návštěvníka v hostitelské zemi 

7. typ osobnosti jedince:  

8. geopolitické faktory: napětí na mezinárodní, regionální či místní úrovni může mít 

negativní vliv na pobyt jedince v cizí zemi 

9. organicko – biologické faktory: zahrnují fyzickou kondici a zdraví jedince, 

stravovací potřeby 

10. interpersonální faktory: je důležité mít důvěrnou osobu poblíž pro případnou 

pomoc 
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1.2 VÝSKYT A VYROVNÁNÍ SE S KULTURNÍM ŠOKEM 

Velmi významnou osobností v souvislosti s kulturním šokem je odbornice 

psychologie z Venezuely Dr. Carmen Guanipa, která jej popisuje jako psychický a 

fyzický diskomfort, kterým trpí osoba při pobytu v cizí zemi, místu odlišném od místa 

původu. Příznaky kulturního šoku se mohou objevit v různém čase. Doktorka Guanipa 

zastává názor, že i přes to, že kulturní šok může mít velmi negativní projevy, vycestování 

do cizí země je pro jedince výborná příležitost ke splnění životních cílů a získání nových 

zkušeností a perspektiv.
 

Vytvořila rovněž podrobnější a konkrétnější seznam nejčastějších fyzických a 

psychických příznaků, se kterými se můžeme setkat: 

 smutek a melancholie 

 pocity osamělosti a izolace 

 pocity odlišnosti od ostatních 

 fyzické potíže: bolesti hlavy, nevolnost, nechutenství 

 nespavost, potíže s usínáním nebo naopak nadměrný spánek a únava 

 změny temperamentu 

 pocity zranitelnosti a bezmocnosti 

 deprese 

 zlost, podrážděnost, rozmrzelost 

 neochota spolupracovat s jinými lidmi 

 identifikace s předchozí kulturou a idealizace předchozí kultury a země původu 

 ztráta identity 

 snaha intenzivně absorbovat všechno v nové zemi a její kultuře 

 neschopnost řešit běžné problémy 

 nedostatek důvěry a odvahy 

 pocity nepřiměřenosti a nejistoty 

 rozvoj stereotypů v nové kultuře 

 touha a stesk po rodině 

 pocity, být ztracen, přehlížen, vykořisťován a zneužíván  

(Kutnohorská, 2006 s.93-98) 
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Pokud jsou však ignorovány kulturní aspekty, dochází ke kulturním tlakům, které se 

mohou projevit jako: 

 agrese až nezájem 

 únik nebo vyhýbání se kontaktům 

 skryté zdravotní problémy 

 roste strach a nedorozumění 

 chybí pocit jistoty a bezpečí 

 tlaky proti celistvosti osobnosti (Nováková, 2008, s. 103) 

1.2.1 JAK BOJOVAT S KULTURNÍM ŠOKEM 

Nejprve je nutné si uvědomit naše vnitřní pocity, a jak danou situaci prožíváme. 

Chceme-li poznat cizí kulturu, měli bychom se naučit nesrovnávat a být otevření novým 

věcem a poznatkům, které budeme přijímat a respektovat. 

Nejlepším lékem pro překonání kulturního šoku je naše snaha o pochopení a 

toleranci. Většina lidí, kteří se ocitli v cizí zemi, mají schopnost pozitivně čelit překážkám 

nového prostředí. Dr. Carmen Guanipa uvedla několik způsobů, jak bojovat s kulturním 

šokem:
 

 věnujte se svým koníčkům 

 nezapomínejte na to dobré, co už máte 

 buďte trpělivý 

 buďte konstruktivní 

 vyhýbejte se nepříznivému prostředí 

 do svého každodenního života zařaďte pravidelnou formu fyzické aktivity  

(např. plavání, aerobic), pomůže Vám v boji proti smutku a osamělosti 

 na jedince prožívající stres velmi pozitivně působí relaxace a meditace 

 udržujte kontakt se svojí etnickou skupinou, to vám dodá pocit sounáležitosti a 

nebudete se cítit tak osamělí a odcizení 

 udržujte kontakt s novou kulturou, učte se nový jazyk 

 staňte se dobrovolníkem v nějaké společnosti, zároveň procvičíte jazyk a budete se 

cítit užitečně 
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 nebuďte nešťastní kvůli lidem, které jste nechali doma ve své původní zemi 

(rodina, přátelé) 

 akceptujte novou zemi a zaměřte svou sílu na cestu vpřed 

 udržujte pozornost i na vztahy s rodinou a kolegy z práce, budou Vás podporovat 

v těžkých časech 

 vytvořte si jednoduché cíle, u kterých budete moct vyhodnocovat Váš postup 

 naučte se žít i s věcmi, které Vám stoprocentně nevyhovují 

 neztrácejte sebedůvěru, jděte za svými ambicemi a pokračujte ve vašich plánech  

do budoucna 

 pokud máte pocit, že potřebujete vyhledat pomoc, vždy se najde někdo, nebo 

nějaké služby, které Vám budou k dispozici. 

Každý z nás má určitou „vnitřní obranu“, kterou používá při působení negativních 

emocí, se kterými se snaží nějakým způsobem vyrovnat. 

Někdo o pomoc požádá svou nejbližší důvěrnou osobu či vyhledá odbornou 

pomoc, jiný v sobě najde dostatek vnitřní síly a disciplíny, že s daným problémem se 

vypořádá sám, avšak jsou i jedinci, kteří se stáhnou do naprostého ústraní, kteří přežívají a 

vyčkávají, co a jak bude dál a až situace pomine. Počátek úspěchu pro jedince je zaměření 

se na svoje pocity, soustředění se na zvládání emocí a jak je schopen zvládat problémy. 

Uvědomění si negativních emocí není známka slabosti, ale známka přednosti. 

Negativní emoce nás často vedou k neuváženým a prudkým reakcím, což v některých 

případech může mít i katastrofální dopad. Jakmile se člověk naučí kontrolovat svoje 

emoce, bude schopen aktivně řešit a čelit stresovým situacím. 

Pokud již dopředu víme a uvědomíme si to, že daná situace bude nebo je pro nás 

obtížná, máme za sebou půlku úspěchu, jak zvládnout kulturní šok.  

Z toho pramení jednotný závěr, že není univerzální rada pro všechny, která 

stoprocentně zaručí každému člověku, jak úspěšně zvládnout jednotlivé fáze kulturního 

šoku. 
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1.3  ZPĚTNÝ KULTURNÍ ŠOK – RE-ENTRY SHOCK 

Re-entry shock neboli zpětný kulturní šok nám označuje problémy spojené 

s reemigrací z hostitelské země a opětovným setkáním se svou původní kulturou, které 

mohou být mnohem obtížnější než v opačném případě. 

Nelze se reálně připravit na problémy, které se mohou po návratu do země původu 

vyskytnout. Domov je základnou bezpečí. Proto si reemigranti jen těžko uvědomují, že se 

nenacházejí v důvěrně známém prostředí, nýbrž v prostředí, jehož mnohé charakteristiky 

neznají a s nímž nemohou žít v souladu jako dřív. Jejich domov se totiž během jejich 

nepřítomnosti změnil, ale i oni sami se změnili. Jejich osobnost se obohatila, získali nové 

vzorce chování, nové dovednosti, postoje a hodnoty. Zjišťují, že jejich  nejbližší okolí je 

zároveň cizím prostředím ( kavkovský syndrom – cítí se cizincem ve svém vlastním 

prostředí). (Kutnohorská, 2006) 

U člověka, který se již dobře adaptoval na cizí kulturu (podvědomá transformace) a 

musí se znovu adaptovat na kulturu jeho původní, můžeme pozorovat známky tzv. 

ztracené identity. 

Proto, aby proces návratu nebyl tak náročný, je nutná dobrá příprava a plánování. 

Jedinec tak může celou situaci analyzovat, jak důvody návratu, tak si zjistit aktuální situaci 

ve své původní kultuře a rodinném zázemí, což pro někoho může být dobrou výzvou. 

Velmi důležitým krokem je rovněž stanovení si cílů, kterých chce při svém návratu 

dosáhnout. 

Hlavní příznaky zpětného kulturního šoku: 

 pocity frustrace a nejistoty 

 pocity nudy 

 pocity odcizení 

 zvýšená potřeba spánku 

 problémy s komunikací, problém najít společnou řeč 

 pocity neporozumění 

 pocit lhostejnosti ze strany přátel a rodiny 
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Je velmi důležité, aby si jedinec uvědomil, že se mnoho věcí od jeho odjezdu 

změnilo. Reemigranti většinou špatně vstřebávají stav, že nelze začít tam, kde skončili. 

Přizpůsobení se původní kultuře je považováno za náročnější záležitost než 

zvládnutí kulturního šoku při vycestování do neznámé a nové oblasti. Obrácený kulturní 

šok je tedy nejnáročnějším aspektem pobytu mimo místo původu. (Marx 1999) 

U zpětného šoku jsou popisovány čtyři fáze: 

1. Fáze odpoutání, vyproštění – začíná již před odjezdem z cizí země, člověk se 

připravuje na návrat domů, opouští nové přátele a zvyky, což může vést k pocitům smutku, 

frustrace a stesku. 

2. Fáze euforie – zahrnuje pocity nadšení a vzrušení z návratu domů. Tato fáze je 

ohrožena v okamžiku, kdy se v rodné zemi dostaví lhostejnost a nezájem nejbližších. 

3. Fáze nepřátelství – zahrnuje pocity frustrace, agrese, osamělosti a nepochopení, 

kavkovský syndrom – cítí se jako cizinec ve své vlastní zemi, úvahy o návratu zpět  

do hostitelské země. 

4. Fáze přizpůsobení – znovuobnovení života v domácí kultuře, pochopení dávného 

stereotypu a zapojení se do každodenního života. 

U zpětného kulturního šoku se rovněž dostavují pocity odcizení, smutku, frustrace, 

vyčerpání, úzkosti a zmatenosti. Můžeme pozorovat i známky ztracené identity, člověk se 

musí readaptovat opět na kulturu domácí, ale v mnoha případech se stane, že již přijal 

identitu hostitelské země (podvědomá transformace) a po návratu domů tak u něj dochází 

k dezorientaci a pocitu ztráty vlastního „já“. Lidé si mohou připadat jako cizinci ve své 

vlastní rodné zemi, která se ale během pobytu vně může najednou stát zemí cizí. Mnoho 

lidí se tak setkává s nepochopením a nezájmem okolí, což může vést ke zvýšení intenzity 

pocitu smutku a frustrace. (Knell 2006) 
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Podle schopnosti adaptace rozlišujeme 3 základní skupiny lidí. 

 
1. Rejectors – odmítači, považují za nemožné přijmout cizí kulturu a integrovat se. Izolují 

se v hostitelské zemi, vnímají ji jako nepřátelskou. Je jich asi 60 %. 

2. Adopters – osvojitelé, tato skupina lidí je schopna plně přijmout kulturu hostitelské 

země a zároveň opouštět svou původní identitu. Často se stává, že v cizí zemi zůstávají 

natrvalo. Je jich asi 10 %.  

3. Cosmopolitans – světoběžníci, považují přizpůsobení nové kultuře za pozitivní, 

nechávají se jí ovlivnit, ale zachovávají si vlastní identitu. Tito lidé nemají větší problémy 

s adaptací na nové prostředí, popřípadě po návratu na svou kulturu. Je jich asi 30%. 

Úspěšně zvládat tento náročný proces vyžaduje dobré plánování a načasování. 
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2  KULTURA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

2.1  POJEM KULTURA 

Pojem kultura získal v průběhu tisíciletí mnoho významů. Vychází z latinského 

slova „agri cultura“, což znamená vzdělávání a obdělávání země. Počátky slova „kultura“ 

s určitým abstraktním významem tak, jak je chápe většina lidí dnes, patří spíše do počátků 

18. století, kdy se poprvé objevila v podání německého „die Kultur“ ve smyslu lidské 

civilizace. Další pohled na pojem kultura rozšířili vědci, badatelé a došli k závěru, že 

„kultura je vlastně vnášením lidského ducha a umu do věcí a lidí a vytváření jejich 

vyššího, lepšího stavu“. 

Kultura je soubor životních forem, hodnotových představ a životních podmínek 

lidí na časově a prostorově omezeném úseku a naznačuje, že lidé nežijí pouze podle 

pravidel daných přírodními zákonitostmi.(Jandourek 2001) 
 

Kulturu lze chápat
 
jako komplexní model reality, který ovlivňuje vnímání, myšlení, 

cítění a chování lidí. Při setkání dvou a více kultur dochází ke střetu dvou a více pojetí 

reality. Výsledkem může být vzájemné obohacení, ale může také dojít k následkům 

negativním.(Kolman 2005) 

Hlavní charakteristické rysy kultury: 

  je produktem učení (osvojujeme si ji prostřednictvím životních zkušeností)
 

 je produktem vyučování (přenáší se z generace na generaci)
 

  je sociální (rodí se a vyvíjí v rámci vztahů mezi lidmi)
 

 je přizpůsobivá (zvyky, přesvědčení a praktiky se pomalu mění a vždy se 

přizpůsobují sociálnímu prostředí i biologickým a psychologickým potřebám lidí)
 

 je integrující (prvky kultury mají tendenci vytvářet pevný a sjednocený systém)
 

  je souhrnem určitých představ (představivost je schopnost vyjádřit určité představy 

o věcech a jevech)
 

 má přinášet uspokojení (kulturní návyky přetrvávají pouze do té doby, dokud 

uspokojují potřeby lidí, jinak se od nich upouští)
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Projevy kultury 

Chování každého člověka je ovlivňováno působením kultury. Mezi nejvýznamnější 

projevy kultury patří: 

 symboly: jednotlivé symboly jsou silně spjaty se sociální skupinou, z níž člověk 

pochází. Během vývoje dochází většinou k zániku zastaralých symbolů s postupným 

vytvářením nových společenských symbolů 

 hrdinové: uznávané osobnosti a osoby, často bývají vzorem pro ostatní 

 rituál: rituál bývá definován jako prostředek, jehož prostřednictvím dosahujeme 

vytyčených cílů 

 hodnoty: jsou to všeobecné návyky a sklony k chování, které si člověk osvojuje 

v mládí, prakticky si je ani neuvědomuje 

 normy: jsou specifický případ hodnot, které si člověk stanovuje. Avšak to, co je 

v jedné kultuře uznávané, nemusí být uznáváno v kultuře jiné. 

Kultura je složitá struktura formující poznávání světa a života v něm. Kulturou je 

propracované, sdílené a předávané chápání hodnot, životního stylu, přesvědčení určité 

osoby nebo skupiny osob. Ke kultuře patří rovněž řada obřadních tradičních zvyklostí – 

rituály v mezních životních situacích (narození, křest, svatba, pohřeb aj.) a kodex etického 

rozhodování včetně způsobů chování (etiketa). 

Kultuře nelze upřít i jistou prediktivní úlohu, tzn. že pomáhá předem odhadnout, 

jak bude dotyčný v dané situaci reagovat. Některé projevy chování mohou lidé s ohledem 

na společnou, známou kulturu adekvátně zhodnotit a zařadit. V různých kulturách může 

mít tatáž situace zcela jiný význam a stát se tak zdrojem nepochopení a nedorozumění. 

Zde hraje klíčovou roli vzájemnost. Pokud chybí, pak z hlediska svého úhlu pohledu 

signály druhého mohou být chybně interpretovány. (Kutnohorská, 2011)
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K pojmu kultura se váže řada teorií, které mají svůj základ v různých disciplínách: 

Kulturní pluralita je teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá 

společenství (národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské skupiny) mají své specifické 

kultury, které je nutno považovat za zcela rovnocenné. Proto je třeba tolerovat způsob 

života cizích společenství a respektovat existenci odlišných hodnot a norem. Není tedy 

oprávněné považovat kulturu určitého společenství za primitivní, či barbarskou jen proto, 

že neodpovídá např. kultuře ekonomicky vyspělých evropských národů. Uznání tohoto 

principu bývá označováno též jako teorie kulturního relativismu.(Průcha, 2001)
 

Dalším pojmem vyskytujícím se v kultuře je slovo „kulturní vzorec“, které je 

v multikulturní výchově hodně důležité: 

Kulturní vzorec je systém forem chování, hodnot a norem charakteristických  

pro danou společnost, který je obecně přejímán a napodobován, vstupuje do procesu 

socializace jedinců, reprodukuje se v kulturních výtvorech a stabilizuje se ve zvycích a 

obyčejích. Kulturní vzorce jsou předávány z generace na generaci v procesu transmise 

kultury – enkulturace, což znamená proces formálního i neformálního osvojování si 

určité kultury od narození až po dospělost.(Průcha, 2004) 

Každý člověk je ovlivněn kulturním prostředím, v němž vyrůstá, pracuje nebo 

studuje. Během vývoje se učíme, co od nás společnost vyžaduje, abychom se stali jejími 

úspěšnými členy, a také se stáváme členy nejrůznějších podskupin (subkultur). 

Tyto podskupiny mají svoje vnitřní pravidla, zvyky a chování, kterými se zpravidla 

částečně odlišují od většinových kulturních norem a na jedince mají různé požadavky. 

Pojem enkulturace je proces začleňování jedince do kultury, který zahrnuje 

osvojení artefaktů, sociokulturních regulativů a ideí sdílených členy dané společnosti. Jsou 

to všechny projevy naučeného chování a znalostí.(Soukup 2000, Špirudová 2006) 

To konkrétně znamená, že chce-li každá společnost přežít, musí se postarat o to, 

aby své další generaci předala významy a interpretace světa. Jinak není člověk schopen 

chápat významy jednotlivých věcí a není schopen žít v dané společnosti, neboť by jí 

nerozuměl. (Kutnohorská, Špirudová, 2005)  
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2.2 AKULTURACE, ADAPTACE, ASIMILACE 

S multikulturní výchovou souvisí i další výrazy jako je akulturace, asimilace a 

adaptace. Akulturací rozumíme sociální proces, v němž dochází ke kulturním změnám 

trvalým stykem dvou nebo více kultur. Akulturace rovněž zahrnuje jak přebírání jedněch 

prvků z jiné kultury, tak vylučování jiných nebo jejich přetváření. K přejímání prvků patří 

ideje, pojmy, hodnotové představy, formy vlády, instituce. Tímto výrazem však nelze 

vyjádřit obrovské množství jednotlivých akulturačních procesů v dějinách lidstva. 

Pokud se však setkáme s kulturou, která podléhá kultuře vyspělejší, kdy následuje 

postupné včleňování jednoho etnika a jeho kultury do jiné kultury tak, že znaky původní 

kultury se ztrácejí a jsou nahrazovány dominantní přejímanou kulturou, hovoříme  

o procesu asimilace. 

V dnešní době se však klade důraz na vyřešení „rozporu“ menšinového etnika, aby 

se adaptovalo v prostředí většinové populace, převzalo specifické prvky dominantní 

kultury a zároveň aby si uchovalo svou vlastní kulturu a nezaniklo v dominantní kultuře. 

Přizpůsobování se jedince jedné skupiny nebo i skupiny k jiné nebo i skupin navzájem se 

nazývá adaptace. Adaptace často rozhoduje o přežití určitého menšinového etnika ve větší 

společnosti. 

Adaptace je jedním z procesů přijímání nové kultury a znamená přizpůsobit se 

novým, změněným nebo zcela odlišným podmínkám a okolnostem. Probíhá  

na fyziologické, psychologické a sociokulturní úrovni. Osoba, která úspěšně prošla 

procesem adaptace, v podstatě vnitřně přijímá novou kulturu a novou identitu. Smutek  

po staré kultuře se zmírňuje, ale zcela nevymizí. Zůstává stále důležitou součástí osobnosti 

migranta spolu s prvky nové kultury, se kterými se jedinec ztotožňuje. (Kutnohorská, 

2013) 

Procesy asimilace a adaptace v souvislosti se životem imigrantů v hostitelských 

zemích ukazují, že jejich postoje a chování a rovněž postoje a chování hostitelů se 

vzájemně ovlivňují. 
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Uplatňují se zde čtyři formy strategie adaptace imigrantů, které klasifikoval 

J.W.Berry (1980): 

Integrace, což je takový stav adaptace, kdy imigranti uznávají, že poznání a přijetí 

kultury hostitelské země je pro ně důležité, avšak současně si chtějí udržet i svou vlastní 

kulturu. Získávají dvojí identitu. 

Stav separace se nedá přesně definovat jako strategie adaptace. V tomto případě 

imigranti nepovažují kontakt s dominantní  kulturou a jejich jedinci za důležitý a setrvávají 

v určité izolaci od ní pouze se svou původní kulturou. 

Marginalizace je strategie těch imigrantů, kteří necítí potřebu kontaktu 

s dominantní kulturou, ale neuchovávají si ani svou původní kulturu. Jejich identita není 

opřena o žádnou kulturu. Identifikují se pouze subkulturou své vlastní skupiny. 

Vzájemnou variabilitu vztahů mezi imigranty a hostitelskou populací určuje  

i skutečnost o jaké kulturní skupiny se jedná na obou stranách. Postoje populace 

hostitelské země k imigrantům jsou podmíněny také distancí kultur daných skupin. Čím je 

kulturní distance větší, tím vyšší je pravděpodobnost komplikací v soužití. 

Imigranti vyskytující se nedobrovolně v jiné zemi (uprchlíci, diskriminované 

etnické menšiny) snadno podléhají akulturačnímu stresu či též kulturnímu šoku 

projevujícímu se počáteční tísní až po psychické trauma. 

Imigranti většinou uplatňují při své adaptaci strategii integrace, kdy se snaží opírat 

s důvěrou o jedince svého etnika a tím si vzájemně posilují sebedůvěru a jsou hrdí na svou 

etnickou skupinu a svůj mateřský jazyk. Jedinci dominantní populace v hostitelské zemi 

preferují u imigrantů strategii asimilace, což se může dostat do „rozporu“ s imigranty 

lpícími více na své etnické identitě, kteří se pak více stávají středem předsudků a 

diskriminace.(Průcha2004) 
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2.3 VLIV RŮZNÝCH KULTUR NA CHOVÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ 

ČLOVĚKA 

Budil (1992, s. 9) vysvětluje, ostatně podobně jako jiní, fenomén lidské kultury 

jako výsledek složité mezihry mezi fyzickým, sociálním prostředím a lidským vědomím. 

Interakce lidského vědomí a vědomého osvojování si zkušeností a poznatků je zodpovědná 

za rozvoj a rozmanitost lidských kultur, jak se s nimi můžeme v našem světě setkat. Každá 

svébytná kultura může být považována za svébytný vzorec pro přežití, za „recept“, jak se 

vyrovnat s prostředím, sociálním okolím a nakonec i sám se sebou. Pro některou z kultur 

je takovým vzorcem zřejmě „úspěch“ pro přemožení a ovládnutí podmínek, ve kterých 

člověk žije, pro jinou zase vzorcem pro přežití může být pokora a služba ideálu. Podstatné 

je, že kultury nemá smysl porovnávat mezi sebou a na základě toho je hodnotit. Jestliže 

kultura umožňuje přežití a reprodukci kulturního vzorce, dělá právě tu „práci“, pro kterou 

byla vytvořena. 

Jestliže jsme vyrostli v jedné kultuře a osvojili si její systém významů, může nám 

jiná kultura připadat cizí, nebezpečná, ba odporná (nebo naopak paradoxně jaksi mnohem 

lepší a krásnější). 

Jsou lidé, kteří vyrůstají ve vícekulturních rodinách a později pak mohou 

s výhodou využít svoji schopnost komunikace a lepší adaptace ve více kulturách. Jsou to 

lidé, kteří vyrůstají na hranicích kultur (např. děti diplomatů, imigrantů a emigrantů, děti 

menších etnických skupin u nás i v jiných zemích). Někdy tak získávají určitou výhodu, 

jindy to vypadá jako by si z obou možných světů vybírali vždy jen to horší.  
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2.4 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A JEHO ODCHYLKY V KULTURNÍM 

ŠOKU 

Nejčastější nemocí u emigrantů je úzkost, neboť je přepadá strach z neznámé sféry, 

v níž se mají ocitnout. Praško ve své knize „Úzkost a obavy“ uvádí, že úzkost je běžný 

stav organismu a normální reakce na nebezpečí nebo stres. Člověku však začne působit 

problémy v době, kdy je již reakce vyvolávající situace na organismus nepřiměřená, nebo 

trvá dlouho, nebo se objevuje často v nevhodných situacích. Varuje člověka před hrozícím 

nebezpečím, předchází strachu, který je okamžitou reakcí organismu ve chvíli nebezpečí. 

Úzkost není jen určitý prožitek spojený s fyzickými reakcemi, zahrnuje tři 

základní složky, které působí společně a způsobují jednotlivé příznaky toho, čemu pak 

říkáme „úzkost“: 

1. tělesné pocity – napětí, třes, bušení srdce, bolesti žaludku, bolesti hlavy, ztížené 

dýchání, zažívací potíže, pocení apod. 

2. chování – to, co uděláme a jak zareagujeme v situaci, která v nás vyvolá úzkostné 

pocity 

3. myšlenky – stav, co si říkáme sami pro sebe, čím se v mysli zabýváme a na kolik 

nás mysl ovlivňuje, typickou myšlenkou v případě strachu a úzkosti je útěk, kterým však 

vyřešíme situaci pouze okrajově a dočasně. Nastává bludný kruh. (Praško, 2012) 

K řešení problému úzkosti je nutná syntéza znalostí filosofie, psychologie, ošetřovatelství i 

psychiatrie, což nám umožní lepší identifikaci jednotlivých diagnostických znaků. 

Diagnoza „Úzkost“ je již zařazena do klasifikace ošetřovatelských diagnoz NANDA 

International (Herdman, Kudlová, 2010), ale v současné době je tomuto problému 

věnovaná malá pozornost. (Kisvetrová, 2010) 

NANDA definuje „úzkost“ jako: „Vágní, nelehký pocit diskomfortu nebo děsu, provázený 

autonomní reakcí (často nespecifický nebo neznámý dané osobě); pocit obav způsobený 

očekáváním nebezpečí, je to výstražný signál, který varuje před hrozícím nebezpečím a 

umožňuje dané osobě přijmout opatření, aby hrozbě čelila“. 

(Herdman, Kudlová, 2009–2011) 

Emigranti a reemigranti vnímají, respektují a tolerují kulturu většiny také podle toho, 

v jaké fázi kulturního šoku se sami nacházejí.  
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Deprese 

Deprese je v poslední době jedním z nejčastějších psychických problémů, které 

nejvíce postihuje ženy, ale i muže ve věkovém rozmezí od 25 do 44 let. 

Typické pro depresivní poruchu je ztráta energie, prožitky smutku, ztráta radosti  

ze života, zhoršená schopnost soustředit se, snížení výkonnosti, ztráta sebedůvěry, 

zpomalené psychické tempo. Intenzita těchto obtíží může během dne značně kolísat. 

Nejsilnější denní dobou výskytu těchto obtíží je ranní doba, během dne se stav postupně 

stabilizuje, hlavně večer, kdy přichází stav psychické úlevy. V některých případech se ale 

může čas zhoršení obrátit na večerní dobu. 

Deprese je provázena pocity viny, osamělosti, vyhýbání se lidem a výčitkami 

svědomí. 

V těžších fázích dochází ke zhoršení paměti a koncentrace, kdy jedinec má pocit, 

že hloupne či se u něj vyskytuje počátek demence, následuje stav letargie a bezmocnosti. 

Vnitřně jedinec může „bojovat“ s pocity úzkosti, vnitřním neklidem, což se  

při dlouhotrvajícím působení může projevovat tělesnými příznaky jako je únava a 

vyčerpanost, pocit ztráty energie, nespavost, nechutenství, zácpa, bolesti hlavy, bolesti 

páteře, závratě a pocity na omdlení apod. Mohou se objevit také tělesné příznaky úzkosti, 

jako jsou palpitace, dušnost, sevření na hrudi, třes apod. (Praško, Kyralová, 1997) 

Deprese má mnoho projevů, ale nemůžeme každý smutek nazývat depresí.  

Od klasického smutku se deprese liší svou hloubkou, intenzitou, trváním a nepříznivě 

ovlivňuje naši výkonnost a energii. 

Deprese je nemoc, onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení 

i chování. Nejedná se o slabost, lenost, nedostatek vůle či sebekázně a rozhodně neznamená, 

že člověk není normální nebo blázní. Nemůže však fungovat v každodenních záležitostech, 

prožívá silný stres, nedokáže se soustředit a ztratil radost z věcí, které ho dříve těšily. (Praško, 

Kyralová, 1997) 

V těžkých případech, kdy jedinec nezvládá svůj psychický stav a propadá hluboko  

do psychomotorického útlumu, vzrůstá riziko sebevražedných myšlenek a jednání, které 

končí bohužel tragicky.  
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3 MIGRACE 

Migrace není novodobý moderní jev, tento proces se objevuje již od nejstarších 

dějin lidstva, ale teprve v dnešní době globalizace se stává běžným fenoménem vyspělých 

států. Je naplněním potřeb člověka a jeho seberealizace. 

Mezinárodní migrace je trvalým a všudypřítomným jevem, který pod vlivem 

socioekonomických a demografických proměn nabývá neustále nových rozměrů apod. 

(Šišková, 2001) 

Lidé opouštějí své původní prostředí za určitým účelem či z různých důvodů. 

Většina však mění svoje prostředí až tehdy, pokud jejich původní již nenaplňuje 

jejich životní potřeby. Migrace se dělí na: imigraci – přistěhování, emigraci – vystěhování 

a reemigraci – vystěhování a zpětné přistěhování. 

Existuje mnoho příčin migrace, mezi ty nejzákladnější příčiny patří: 

 ekonomické důvody (za účelem nalezení práce, útěk před hladomorem apod.) 

 sociální důvody (lepší kvalita života, blízkost své rodině či známým apod.) 

 politické důvody (útěk před politickým/kulturním či náboženským režimem apod.) 

 geografické podmínky a stav životního prostředí (oblast přírodních katastrof, apod.) 

(Stojanov, Kavanová, 2009) 

Obecně lze říci, že čím závažnější je příčina, tím větší a rychlejší je migrace obyvatelstva. 

(King, 2008) 

Dle Drbohlava migraci můžeme vnímat jako prostředek pro vyrovnání rozdílů mezi 

zeměmi, z nichž imigrační země mají vyspělou ekonomiku, vysoké platy a zároveň trpí 

nedostatkem pracovních sil, zatímco emigrační země mají ekonomiku méně vyspělou, 

s malými platy ale velkou zásobárnou pracovních sil.  

Z toho důvodu můžeme migraci obyvatel také brát za dobrý ukazatel, že se danému 

státu daří relativně dobře, když je tolik vyhledáván cizinci. 
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Typy nenásilné migrace 

Permanentní migrace je většinou důsledkem migrace přechodné, kdy se jedinec 

rozhodne v cizí zemi usadit natrvalo, eventuelně založit rodinu. 

Dobrovolná migrace je nejčastější forma migrace přechodné a většinou bývá  

za účelem práce. Dobrovolní emigranti jsou zvláštní skupina, která je spíše 

charakteristická pro sezónní práce, pro ty, kteří žijí v jiné zemi, než pracují, až po vysoké 

kvalifikované odborníky, které vede k tomuto kroku silná motivace a touha po osobním a 

profesním rozvoji. 

Neúspěšná migrace 

Je to nešťastný stav jedince, který emigroval do cizí země a nenašel zde naplnění 

svých nadějí. Mnoho lidí se není schopno adaptovat na novou kulturu a kulturní šok je tak 

pro ně nezvladatelný a hodně bolestný, že záhy zvolí návrat zpět do své původní země. 

Jedinec však nemusí být vystaven jen nezvládnutí kulturního šoku, ale rovněž může být 

vystaven rasismu, násilí, vydírání či dokonce sexuálnímu zneužívání. Mezi další ohrožující 

faktory patří i neadekvátní pracovní podmínky, diskriminace a silný stesk po rodině. 

Zpětná migrace 

Po celou dobu byla migrace považována za jednosměrný proces, kdy  

po zadaptování se člověka v tamním prostředí se za ním stěhovala celá rodina a lidé se tak 

v cizích zemích začali usazovat. Se zvyšující se globalizací se však radikálně mění 

způsoby, kterými se lidstvo po světě pohybuje. Z tohoto důvodu se začíná věnovat zvýšená 

pozornost procesu návratu, kdy rodina začíná být hlavní příčinou pro návrat domů. Potřeba 

změny, a to především změny k lepšímu, je kritickým činitelem pro návrat. Pokud se 

faktory, které primárně vedly k odjezdu z vlasti, nezmění, nebudou mít lidé chuť se vracet 

zpět, patří k nim např. politická nestabilita, ekonomika dané země, špatná úroveň vzdělání 

a další. A čím delší je pobyt mimo zemi původu, tím náročnější je pak proces návratu. 

(Knipe 2008) 
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4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A 

TRANSKULTURNÍ PSYCHOLOGIE 

Transkulturní psychologie je definována jako psychologie mezi kulturami 

nacházejícími se na pomezí mezi psychologií, etnologií, kulturní a sociální psychologií; je 

považována za obor psychologie zkoumající podobnosti a rozdíly ve fungování různých 

kultur a etnických skupin. Popisuje a srovnává vlastnosti lidské psychiky v závislosti  

na kulturních faktorech založených v etniku, rase, národě apod. Zaměřuje se také  

na interpersonální chování, komunikaci a vnímání jedince. Poznatky z transkulturní 

psychologie jsou předávány pomocí multikulturní výchovy, která nám umožňuje lepší 

pochopení a toleranci cizí kultury. 

Co vlastně je multikulturní výchova? 

1. Oblast vědecké teorie, která se utváří napříč několika vědami. 

2. Oblast výzkumu, který zásobuje jak teorii, tak praxi poznatky o multikulturní realitě,  

v níž se rozvíjí současná civilizace. 

3. Oblast infrastruktury, jež vytváří organizační a informační základnu pro teorii, výzkum 

a realizaci multikulturní výchovy. 

4. Oblast praxe, edukační a osvětové činnosti realizované ve školách, institucích 

celoživotního vzdělávání za účelem sbližování a spolupráce mezi etniky, národy, 

kulturami a rasami.(Průcha, 2001; Kutnohorská, J., 2005) 

Pro správné pochopení transkulturní psychologie a multikulturní výchovy je důležité znát 

několik pojmů, které se v těchto souborech vyskytují: 

1. Etnikum, etnická skupina 

Tento pojem je označení z antické řečtiny pro skupinu lidí, kteří mají společný 

rasový původ, společný jazyk, náboženství a kulturu udržující a šířící svou kulturu a 

sociální dědictví po další generace. 
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2. Etnicita 

Zahrnuje vzájemně provázaný systém kulturních, rasových, jazykových a 

teritoriálních faktorů, historie a představ o společném původu působících v interakci a 

formujících etnické vědomí člověka a jeho etnickou identitu. Je to vlastně souhrn 

vlastností a znaků vymezujících etnikum, je úzce spojena s prvky určité kultury.  

Pro správné pochopení a respektování cizích kultur je důležité jejich poznávání. 

3. Národ 

Je osobité kulturní a politické společenství, na jehož uzavření mají největší vliv 

společné dějiny a společné území. K tomuto pojmu se řadí tři typy kritérií, jimiž jsou 

národy identifikovány: 

 kritéria kultury – společné dějiny a jazyk, náboženství 

 politická existence – mají vlastní stát či autonomní postavení 

 psychologická kritéria – společné vědomí o své příslušnosti k určitému národu 

4. Národnost 

Značí příslušnost osoby k určitému národu. Určit národnost můžeme buď podle 

rodičů po narození – etnická, nebo podle země ve které se jedinec narodil – politická. 

5. Národnostní menšina 

Je vícevýznamový a ne zcela jasný pojem, pod který jsou zahrnuty všechny typy a 

kategorie etnických společenství, s výjimkou: 

 státních národů na vlastním teritoriu  

 části velkých státních národů sídlících na území jiného státu 

 specifické případy na pomezí etnografické či sociální skupiny. Některé menšiny se 

nevymezují na základě etnického kritéria, ale na základě náboženského či rasového 

kritéria, tyto skupiny populace se označují jako náboženská nebo rasová menšina. 

6. Náboženství 

Není jasně definováno a je považováno téměř za abstraktní pojem. Má však 

zpravidla jasně organizovaný systém vztahující se k Bohu, který má své rituály a denní 

potřeby věřícího. 
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5 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU 

Jelikož jsem se ve své práci zaměřila na kulturní šok a jeho vliv na člověka a  

ve výzkumném šetření se mi dostalo více odpovědí z jedné nejfrekventovanější kultury  

na světě – a to islámu, na jehož základech je postaven arabský svět, zaměřím se nyní 

krátkou stručnou charakteristikou na tento poloostrov a jeho kulturu. 

Nejdůležitějším znakem, který utváří a charakterizuje kultury je dle Dawsona 

náboženství. 

5.1 ISLÁM 

Ke vzniku islámské kultury došlo dle výzkumů asi v 7. st. našeho letopočtu  

na území, které dnes nazýváme arabský poloostrov. Za zakladatele islámu je považován 

prorok Muhhamad. Islám je jedno ze tří nejrozšířenějších náboženství na světě a jeho 

příznivci, muslimové, uctívají jediného Boha – Alláha, jehož vůle je nejvyšší a on je ten, 

který určuje osud každého člověka. 

Islám uznává dva velké prameny víry, a to Korán a Sunna. Korán platí jako 

nezměněné slovo boží, jež předal Alláh proroku Muhhamadovi. Sunna značí cestu proroka 

Muhhamada, která je vzorem každého muslima. Vlivem doby došlo k částečnému 

rozdělení do dvou hlavních větví – sunnitů a šíitů a menších sekt. Tímto vznikly dva 

rozdílné etické a filozofické proudy, které se projevují i v ortodoxnosti při interpretování 

pravidel muslimského náboženství. 

Co se týče Koránu jako primární islámské autority, je zcela nepřípustné jej 

překládat, neboť by mohlo dojít k dezinterpretaci slova božího a správného výkladu jeho 

smyslu a obsahu. Smrtí proroka Muhhamada byl Korán uzavřen a z tohoto důvodu nemohl 

reagovat na měnící se potřeby muslimského světa. Řada koránských výroků je obrazná a 

spíše symbolická než konkrétní. Těžko se dá chápat doslovně. Z toho důvodu byla přijata 

zásada, že osvětlovat pravý smysl Koránu nemůže kterýkoliv muslim. Toto právo přísluší 

pouze osobě důvěryhodné a morálně bezúhonné, a tou je znalec, učenec, neboli álim. 

Islám není jen nauka o víře, ale prostřednictvím předepsaných způsobů chování 

utváří životní styl věřících.(Ivanová, K., 2005) 
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Pět pilířů islámu – povinnosti věřících 

Každý muslim musí během svého života plnit základní náboženské povinnosti označované 

jako pět sloupů víry: 

 vyznání víry (arabsky šaháda) 

 modlitba (arabsky salát) 

 půst (arabsky saum) 

 almužna (arabsky zakát) 

 pouť do Mekky (arabsky hadž) 

Zákazy pro všechny muslimy: 

 zesměšňovat islám 

 zříkat se muslimské víry 

 rouhat se 

 cizoložit 

 křivě svědčit 

 krást, podvádět, loupit 

 nosit kříž 

 pít alkohol 

 jíst vepřové maso a maso zvířat, která nebyla rituálně poražena (Kutnohorská, 2013) 

Tyto náboženské povinnosti u muslimů vyvolávají pocit bezpečí a jistoty a slouží 

jako takový „návod“ na správný život. Aby jedinec pochopil islám, musí rozumět 

konceptu „halal“ a „haram“. Halal popisuje povolené věci v souladu s islámskými 

principy a Haram popisuje věci zakázané, např. ozdoby a oděv musí splňovat určité 

požadavky, aby odpovídaly stavu skromnosti a pokory. Islámské právo založené  

na náboženských textech položilo vznik různým pravidlům, jež ovlivňují muslimy nejen  

v oblasti politiky, bankovnictví, obchodu a ekonomiky, ale i v oblasti rodiny, sexuality a 

hygieny. V západním světě je islám považován za kontroverzní a konfliktní náboženství, 

což je zřejmě způsobeno pouze myšlením lidí, kteří se nesnaží do hloubky pochopit 

zákonitosti a život muslimů a předem odsuzují pro ně nepoznané. Z části je však tento 

náhled západní kultury způsoben nepříznivými zprávami ve sdělovacích prostředcích, činy 

fanatických islamistů či špatnou interpretací a pochopením jejich kultury. Rovněž 

muslimové mohou mít tentýž postoj ke křesťanství a jiným náboženstvím. 
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5.2  KŘESŤANSTVÍ 

Křesťanství patří mezi nejrozšířenější náboženství na světě, představuje asi 1/3 

lidstva. Na zemi není rozmístěno rovnoměrně, dá se říct, že se na půl dělí s islámem. 

Křesťanství vychází z judaismu a je monoteistickým náboženstvím založeným na učení 

Ježíše Krista. Ze židovského náboženství si přejalo základní prvky víry a celý korpus 

posvátných knih, tzv. Starý zákon, který je společný pro judaisty i křesťany a na kterém se 

postavily i další posvátné spisy jako je Nový zákon se čtyřmi evangelii. Křesťané za svého 

mesiáše považují Ježíše Nazaretského. Jedná se o historicky podloženou postavu. 

Katolíkem se člověk nestává ihned po narození, stává se jím až po svatém křtu. 

Bible svatá, neboli písmo svaté, je rozdělena do dvou částí, na Starý a Nový zákon, 

obsahuje řadu modliteb, vyprávění, ale zároveň i doporučení a přikázání, jak být správným 

následovníkem Ježíše Krista. Mezi nejznámější patří „Desatero božích přikázání“: 

 v jednoho Boha věřiti budeš 

 nevezmeš jméno Boží nadarmo 

 pomni, abys den sváteční světil 

 cti otce svého a matku svou 

 nezabiješ 

 nepokradeš 

 nesesmilníš 

 nepromluvíš křivého svědectví 

 nepožádáš manželky bližního svého 

 aniž požádáš statku jeho 

 Těchto deset bodů by mělo být symbolem a udržovat morální hodnoty křesťana  

na určité výši. Jejich dodržování však spočívá s vnitřní etikou jedince. Během života může 

křesťan přijmout sedm tzv. svátostí. Jedná se o Křest, Biřmování, Eucharistii, Svátost 

smíření, Svátost nemocných, Manželství, Kněžství – svěcení. 

Nejznámějším symbolem křesťanství je kříž, neboť na něm zemřel Ježíš Kristus. 

Co se týče běžného života křesťanů, není patrna odlišnost postavení muže a ženy, 

rozdíly jsou patrny pouze v uznávání kněžství, kdy ženy nemohou být vysvěceny  

na kněze. Křesťané odmítají antikoncepci, potraty, a pohřbívání žehem je rovněž 

nepřijatelné. 
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5.3 SAUDSKÁ ARÁBIE 

Saudská Arábie (oficiálním názvem Saudsko-arabské království) zabírá většinu 

Arabského poloostrova, je rozdělena do 13 provincií a díky rozsáhlým pouštím a 

nedostatku srážek se země potýká s extrémními klimatickými podmínkami. Populaci tvoří 

26 417 599 miliónů lidí, ale z toho 5 576 076 miliónů zaujímají lidé bez občanství, avšak 

se stálým pobytem. Každý obyvatel Saudské Arábie má nejednu identitu, identifikují se  

na základě teritoriální, náboženské a kmenové příslušnosti. Arábie je považována za 

nejstriktnější muslimskou zemi světa, za čímž stojí wahabbismus – který vznikl v 18. 

století a který reprezentuje fundamentální výklad svaté knihy Koránu, jež je sbírkou 

tradovaných a sepsaných „zjevení“, která bůh Alláh seslal proroku Muhammadovi. Korán, 

který je chápán jako primární islámská autorita a základní zdroj islámu, byl smrtí 

Muhammada vlastně uzavřen, a proto nemohl reagovat na měnící se potřeby muslimské 

společnosti. Podle přísného muslimského pojetí je zcela nepřípustné Korán překládat, 

protože by mohlo dojít k dezinterpretaci slova božího. Řada koránských výroků je spíše 

obrazná a symbolická, těžko se dá chápat doslovně. Aby se však koránské výroky nedaly 

vykládat libovolně a nezodpovědně, byla přijata zásada, že osvětlovat pravý smysl Koránu 

a vyvozovat z něj praktické závěry nesmí kterýkoliv muslim, ale morálně bezúhonná 

důvěryhodná osoba a znalec čili álim. Zdrojem práva je šári´a. Saúdové se řadí mezi 

sunitské muslimy a islám je jediným oficiálně povoleným náboženstvím. Občanem se 

nesmí stát člověk bez muslimského vyznání a propagace jiného náboženství je přísně 

zakázána. Na území Saudské Arábie se nachází dvě nejposvátnější místa islámu – Mekka 

a Medína. Hlavním městem Saudské Arábie je Rijád. 

Od první světové války v Zálivu je Saudská Arábie považována za hlavního 

spojence USA při řešení konfliktů v tomto regionu. Ochlazení těchto vztahů nastalo  

po teroristickém útoku 11. září 2001 ve Spojených státech, kdy za tímto útokem stáli 

teroristé právě z KSA. V posledních pár letech se však tato napjatá situace pomalu 

zlepšuje a to díky relativně úspěšným tahům místní vlády při boji proti terorismu.  

Na druhé straně však zůstává fakt, že teroristické organizace v zemi jsou i nadále 

financovány ze státních peněz. 

V ekonomice má Království významné postavení ve světovém ropném systému a 

řadí se mezi nejsilnější členy OPEC. Díky produkci ropy a zásob zemního plynu má 

významný vliv na cenu těchto surovin a tedy na světovou ekonomiku. 
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Někteří Saudští Arabové věří, že ropu dostali od Boha za jejich zbožnost. Ropa 

byla v posledních desetiletích hlavním zdrojem energie pro celý svět, dá se předpokládat, 

že tomu tak bude i nadále i když se za posledních několik let množí zvěsti o tenčících se 

zásobách v ropných ložiscích, což zejména v saudské vládě vyvolává značné znepokojení. 

Saudská Arábie je velmi ortodoxní a přísnou zemí. 
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5.4 EGYPT 

Egypt oficiálně Egyptská arabská republika je země, jejíž většina se nachází 

v severní Africe, na Sinajském poloostrově. Je to nejsilnější africký stát s rozlohou asi 

1 010 000km
2  

rozkládající se na obou stranách životadárné řeky Nil, v oblasti 

severovýchodní Afriky. Na západě sousedí s Libyí, na jihu se Súdánem a na východě 

s Izraelem v pásmu Gazy. Arabská poušť se rozkládá na pravém břehu Nilu a je převážně 

písečná. Egypt je jednou z nejlidnatějších zemí v Africe a na Středním východě, kde velká 

většina z odhadovaných 79 miliónů obyvatel žije poblíž břehů řeky Nil, kde se nachází 

jediná orná půda, velké plochy Sahary jsou řídce obydlené. Hlavním městem Egypta je 

Káhira. 

Egypt je známý především díky své starověké Egyptské civilizaci a několika 

světově proslulých památek, včetně pyramidového komplexu v Gize a jeho velké sfinze. 

Jeho starobylé ruiny jako Memphis, Théby, Karnak, a Údolí králů, jsou velmi vhodné  

na archeologické studie a artefakty z těchto míst se nyní vystavují v hlavních muzeích  

po celém světě a ne nadarmo je Egypt nazýván světovým muzeem pod otevřeným nebem. 

Z historie Egypta lze ve stručnosti uvést, že nejsilnější osobou ve starověké zemi 

byl faraon, přezdívaný „Pán dvou zemí“ a „ Velekněz každého chrámu“, který působil 

jako zástupce bohů na Zemi. Faraon se stával strážcem řádu a zárukou, že síly zla 

nezvítězí. Ideje jako zmrtvýchvstání a obnovení sil, byly pevně zakotveny v egyptské 

architektuře. Egyptská architektura byla především zaměřena na náboženské stavby, ale i 

ta, která byla spjata s panovníkem, byla tímto ovlivněna. Proto se ve stavbách využívalo 

kosmologických plánů více než pouze materializace stavitelského záměru. To se 

projevovalo při obřadech doprovázející zahájení a koncepci stavby. Chrám byl příbytkem 

boha, místem obřadů, uctívání, obětování a komunikací s ním. Také zde byla výzdoba 

tomuto účelu podřízena. V celkovém uspořádání byl dodržován přísný řád (matematický). 

Základy egyptského starověkého náboženství jsou velice zajímavé. Egypťané 

uctívali mnoho bohů, kteří byli „lokální“, ale také bohy s „celostátní platností“ jako 

například Usir, Eset, Hor, a další. Přibližně od poloviny pátého století zažívalo původní 

staroegyptské náboženství útlak. Nahrazovalo je postupně křesťanství, které se v zemi 

udrželo dodnes hlavně u koptské církve. Ovšem od sedmého století zde nastal rozmach 

islámského vyznání, k němuž se v dnešní době hlásí okolo devadesáti procent populace. 
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Co se týče ekonomiky má Egypt jednu z diverzifikovaných a nejrozvinutějších 

ekonomik na Středním východě. V polovině minulého století panovalo v egyptském 

průmyslu potravinářství, textilní obory a čištění bavlny, s postupem času země začala 

otevírat cesty těžebnímu průmyslu, strojírenství, metalurgii a petrochemii. Egyptská 

ekonomika se rychle rozvíjí, z části v důsledku právních předpisů zaměřených na přilákání 

investorů. 

5.5 KULTURNÍ ODLIŠNOSTI OBOU ZEMÍ 

Jedinec, který se rozhodne přicestovat do Saudské Arábie či Egypta, by si měl 

snažit zjistit co nejvíce informací o těchto zemích, o způsobu tamního života, klimatu, 

politické a ekonomické situaci. I když v dostupné literatuře a médiích je informací hodně, 

jen málokterou můžeme považovat za skutečně důvěryhodnou. Většina těchto informací je 

ovlivněna subjektivním vnímáním poskytovatele což může vyvolat mylné představy  

o aktuální situaci, zvláště, co se týče arabských zemí, které jsou spojené s terorismem. 

Arabové jsou na jednu stranu velmi přátelští a vstřícní lidé, kteří velmi ctí svou kulturu, 

tradice a řád, hlavně v Saudské Arábii. Pokud návštěvník akceptuje a respektuje jejich 

kulturu, může se setkat v těchto zemích s neopakovatelným velmi příjemným zážitkem, 

který ho ovlivní na celý jeho život. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6 VÝZKUMNÉ OTÁZKY A ZKOUMANÉ OKRUHY 

PROBLÉMŮ 

6.1  HLAVNÍ VÝZKUMNÁ OTÁZKA 

Jaký vliv má kulturní šok a jeho fáze na člověka? 

6.2 DÍLČÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Dílčí výzkumná otázka č.  1 

Dostavilo se u Vás období euforie, nadšení a fascinace z „nového“ života/začátku? 

Jak dlouho trvalo? Jak jste vnímal/a toto nadšení? 

- Předpokládám prožití fáze euforie a nadšení u všech respondentů. 

Dílčí výzkumná otázka č.  2 

Jaké jste prožíval/a vnitřní pocity a dojmy ve fázi adaptace na tamní kulturu? 

- Předpokládám, že u respondentů ze Saudské Arábie se dostaví více negativních pocitů 

než u respondentů z Egypta. 

Dílčí výzkumná otázka č.  3 

Jak jste prožíval/a fázi krize a jak dlouho trvala? Vyskytly se u Vás pocity frustrace? 

Smutku? Úzkosti? Nedostatek sebedůvěry? Deprese?… 

- Předpokládám zvýšený výskyt negativních psychických problémů ve fázi krize  

u respondentů ze Saudské Arábie. 

Dílčí výzkumná otázka č. 4 

Zaznamenejte do grafu Vaši fázi kulturního šoku a pocity, a jak dlouho trvaly? 

- Předpokládám, že oslovení respondenti mají dobrou znalost o pojmu „kulturní šok“ a 

dovedou zaznačit jednotlivé fáze do grafu. 
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Dílčí výzkumná otázka č. 5  

Pociťujete během pobytu odraz psychického rozpoložení po somatické stránce? 

- Předpokládám vzájemnou propojenost psychické a somatické složky jedince. 

Dílčí výzkumná otázka č. 6  

Co Vás positivně a co negativně ovlivnilo ve fázi přizpůsobení? 

- Předpokládám ovlivnění jedince tamní kulturou a zvyklostmi dané země ve fázi 

přizpůsobení. 

Dílčí výzkumná otázka č. 7 

Máte prostor pro svoje zvyky a záliby? Jak probíhá Vaše duševní hygiena a relaxace? 

- Předpokládám dostatek času pro duševní hygienu a relaxaci jako prevenci v boji  

proti stresu. 

Dílčí výzkumná otázka č.  8 

Litujete pobytu v zahraničí? Chtěl/a jste se někdy vrátit zpět? 

- Předpokládám alespoň u poloviny respondentů hlavně ze Saudské Arábie výskyt lítosti 

nad pobytem v tamní zemi a pocit dřívějšího návratu domů. 

Dílčí výzkumná otázka č.  9 

V čem splňuje pobyt v zahraničí Vaše očekávání? V čem Vás zklamal? 

- Předpokládám, že většina respondentů dosáhne při pobytu v zahraničí splnění svých cílů. 

Dílčí výzkumná otázka č.  10 

Co Vám emigrace dala? Co Vám emigrace vzala? 

- Předpokládám z celkového pohledu respondentů zhodnocení jejich emigrace. 
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7 METODIKA 

7.1  POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT 

Pro tuto bakalářskou práci byla zvolena kvalitativní metoda výzkumného šetření, 

protože kvalitativní výzkumná data umožňují hlubší vhled do problematiky a nedochází 

k cílené idealizaci předpokladů. Výzkumné šetření bylo provedeno technikou 

strukturovaného dotazování s otevřenými otázkami, aby respondenti měli možnost vyjádřit 

se volněji a otevřeněji. Otázky byly ověřeny předvýzkumem. 

Výzkum a vyplnění kazuistiky probíhalo zcela anonymně, respondenti měli 

dostatek času a prostoru jeho vyplnění. 

Výzkumné šetření probíhalo od listopadu 2012 do ledna 2013. 

Celkem bylo rozdáno 12 dotazníků s celkovou 100% návratností. 

Dotazník, viz Příloha 1, obsahoval celkem 21 otázek. Z toho první 4 otázky byly 

uzavřené identifikační, 4 otázky polouzavřené a 13 otevřených otázek, kde měl respondent 

možnost vyjádřit se svými vlastními slovy o svých pocitech a prožitcích. 

U otevřených otázek byly odpovědi shromážděny a následně analyzovány. 

Získaná data (pojmy/kategorie)z terénu byla přepsána a konceptualizována 

technikou transkripce do subkategorie, ty byly představovány připravenými otázkami 

polostrukturovaného dotazování. Pojmy byly následně analyzovány, kvantifikovány a 

interpretovány pomocí tabulek a grafů a opatřeny komentáři. Takto zpracované pojmy se 

staly validním podkladovým materiálem pro zodpovězení stanovených výzkumných 

otázek. 

Každá otázka je rozvedena v grafu nebo v tabulce. Při zpracování jsem využívala 

programy Microsoft Office Word 2003 a Microsoft Office Excel 2003. V tabulkách jsou 

hodnoty zaznamenány v relativních a absolutních četnostech. Pro grafické znázornění jsem 

použila grafy sloupcové. 
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7.2 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Zkoumaný soubor tvořilo 12 náhodně vybraných respondentů, odlišného věku, 

pohlaví, vzdělání a zaměstnání, kteří žijí již delší dobu v zahraničí převážně Egypt a 

Saudská Arábie. Dotazník vyplnili všichni respondenti, někteří z nich však nebyli sdílní  

o svých pocitech a neodpověděli na danou otázku. Všech 12 respondentů bylo použito 

v této práci. 
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8 VÝSLEDKY 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1 Identifikační údaje 

     

země pobytu délka pobytu pohlaví vzdělání 

    

R1 Egypt 3 roky muž střední odborné 

R2 Egypt 3 roky žena střední odborné 

R3 Egypt 13 let žena střední odborné 

R4 Egypt 13 let žena střední odborné 

R5 Egypt 11 let muž střední odborné 

R6 Saudská Arábie 8 měsíců žena vysokoškolské 

R7 Saudská Arábie 1 rok žena vysokoškolské 

R8 Saudská Arábie 5 let žena střední odborné 

R9 Saudská Arábie 2,5 r. žena vysokoškolské 

R10 Saudská Arábie 2 roky žena vysokoškolské 

R11 Saudská Arábie 4 roky žena vysokoškolské 

R12 Saudská Arábie 5 let žena střední odborné 
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Otázka č. 1 

Kolik Vám bylo let při vycestování do zahraničí? 

 

Tabulka 2 Věk respondentů při vycestování 

  absolutní četnost relativní četnost 

18-27 6 49,80% 

28-37 4 33,20% 

38-47 0 0 

48 a více 2 16,60% 

 

Interpretace výsledků 

Ve věkové skupině 18-27 let, která byla nejčetnější, bylo 6 respondentů (49,8%), 

kteří vycestovali do zahraničí, ve věku mezi 28-37 let byli 4 respondenti (33,2%), 

věkovou skupinu 38-47let nepředstavoval žádný respondent a ve věku 48 let a více 

představovali 2 respondenti (16,6%). 

Otázka č. 2 

Pohlaví 

 

Tabulka 3 Pohlaví respondentů 

  Egypt Saudská Arábie 

muž 2 7 

žena 3 0 
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Graf 1 Pohlaví respondentů 

  

Interpretace výsledků 

Z celkového počtu 12 respondentů (100%) byli 2 muži (16,6%), kteří pobývali 

v Egyptě, nejčetnější skupinu a to 10 respondentů (83%) představovaly ženy, z toho tři 

ženy pobývaly v Egyptě a sedm žen v Saudské Arábii. 

Otázka č. 3 

Vaše vzdělání  

Tabulka 4 Vzdělání respondentů 

  absolutní četnost relativní četnost 

střední odborné 7 58,10% 

vysokoškolské 5 41,50% 
 

Interpretace výsledků 

Největší skupinu 7 respondentů (58,10%) v době vycestování do zahraničí tvořili 

odborně středoškolsky vzdělaní lidé, s vysokoškolským vzděláním bylo celkem 5 

respondentů (41,50%), kteří se převážně vyskytovali v Saudské Arábii, kde, jak je 

všeobecně známo, saudští zaměstnavatelé kladou velký důraz na odbornost a rozvoj 

vzdělání. 
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Otázka č. 4 

V jaké zemi a jak dlouho tam pobýváte? 

Tabulka 5 Místo pobytu 

  absolutní četnost relativní četnost 

Egypt 5 41,50% 

Saudská Arábie 7 58,10% 

Tabulka 6 Délka pobytu 

  absolutní četnost relativní četnost 

1-3 roky 6 58,10% 

4-6 let 3 41,50% 

7-11let 1 8,30% 

12-13 let 2 16,60% 
 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 12 respondentů (100%). Převahu místa pobytu 

měla Saudská Arábie s celkovým počtem 7 respondentů (58,10%), oproti Egyptu, kde 

pobývalo 5 respondentů (41,50%). 

Co se týče délky pobytu, nejčetnější skupinu tvořilo setrvání v zemi po dobu 1-3 

let u 6 respondentů (58,10%). Pobyt v rozmezí 4-6 let tvořila skupina o 3 respondentech 

(41,50%). Pobyt v délce 7-11 let obsadil pouze 1 respondent (8,3%) a 2 respondenti 

(16,6%) zůstali v dané zemi nejdéle a to v rozmezí 12-13 let. 
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Otázka č. 5 

Co Vás přimělo k pobytu v zahraničí? 

Tabulka 7 Důvod pobytu (respondenti) 

  

Důvod pobytu 

 

R1 pracovní zařazení v zahraničí 

R2 doprovod manžela 

R3 sňatek 

R4 sňatek 

R5 nevyhovující prostředí v ČR v rámci chování lidí 

R6 práce - odborný růst, cestování, jazyk 

R7 finance, zkušenosti 

R8 změna prostředí, jazyk 

R9 finance 

R10 finance, zvědavost 

R11 finance 

R12 finance, nabídka práce 

 

Tabulka 8 Důvod pobytu (země) 

  Egypt Saudská Arábie 

finance 0 5 

práce 1 1 

sňatek 2 0 

změna prostředí 1 1 

doprovod s rodinou 1 0 
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Graf 2 Důvody pobytu v zahraničí 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech dotazovaných 5 respondentů (100%) z Egypta a 

7 respondentů (100%) ze Saudské Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Co se 

týče pobytu v Saudské Arábii byl pro 5 respondentů (71,5%) hlavním a prioritním 

důvodem finanční zisk, pro 1 respondenta (14,3%) bylo prioritou získání nových 

pracovních a jazykových zkušeností a 1 respondent (14,3%) uvedl změnu prostředí jako 

celkovou. K pobytu v Egyptě 2 respondenti (40%) uvedli jako důvod sňatek s egyptským 

příslušníkem, 1 respondent (20%) pobýval v zemi z pracovních důvodů, 1 respondent 

(20%) uvedl jako důvod změnu prostředí jako celkovou a 1 respondent (20%) doprovázel 

partnera s rodinou. 
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Otázka č. 6 

Dostavila se u Vás fáze euforie a nadšení? 

 
Tabulka 9 Fáze euforie a nadšení (respondenti) 

  Fáze nadšení, euforie 

- délka trvání 

 

Důvod nadšení, euforie 

R1 ne   

R2 ne  

R3 ano/3 roky nová kultura, lidé, jazyk, kuchyně, tradice, 

moře, hudba 

R4 ano/ 3 roky nová kultura, náboženství, životní styl, 

lidé, mešity, kuchyně, tradice, jazyk, moře, 

oblečení 

R5 ano/ 3 měsíce kultura, lidé, svoboda, práce, kuchyně 

R6 ne   

R7 ano/ 10 měsíců noví lidé, práce, moře 

R8 ne   

R9 nevím   

R10 ano noví lidé, moře, země 

R11 ne   

R12 ano práce, finance, 

 

Tabulka 10 Fáze euforie a nadšení (země) 

  Egypt Saudská Arábie 

ano 3 3 

ne 2 3 

nevím 0 1 
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Graf 3 Fáze euforie a nadšení 

  

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů (100%) z Egypta a 7 respondentů 

(100%) ze Saudské Arábie. Co se týče 3 respondentů (42,9%) ze Saudské Arábie se 

dostavila fáze euforie a nadšení, u dalších 3 respondentů (42,9%) se fáze euforie a nadšení 

neprojevila a 1 respondent (14,3%) si není jistý – neví, zda vnímal tuto fázi. 3 respondenti 

(60%) z Egypta uvedli, že u nich tato fáze proběhla a u 2 respondentů (40%) se tato fáze 

neprojevila. 

Fáze euforie a nadšení, jak se dá vypozorovat z tabulky, se dostavila u 6 

respondentů (50%) z obou zemí a měla různě dlouhé časové trvání, v jednom případě 

trvala 10 měsíců a ve třech případech až 3 roky, pouze 2 respondenti neuvedli časové 

trvání. 
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Příčiny fáze euforie a nadšení 

Tabulka 11 Příčiny fáze euforie a nadšení 

   Egypt Saudská Arábie 

kultura 3 0 

práce, finance 0 1 

noví lidé 0 1 

moře, prostředí 0 1 

Interpretace výsledků 

Pro podrobnější pochopení, jaké byly příčiny fáze euforie a nadšení u 6 

respondentů (50%) z obou zemí, nám ukazuje následující tabulka. Respondenti odpovídali 

vlastními slovy. 3 respondenti z Egypta jednoznačně uvedli jako důvod nadšení poznání 

tamní kultury jako celku. U jednotlivých respondentů ze tří ze Saudské Arábie byl důvod 

nadšení způsoben poznáním nových lidí, možností vyššího finančního výdělku a poznání 

tamní krajiny a prostředí. 
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Otázka č. 7 

Fáze adaptace na tamní kulturu. Jaké byly Vaše pocity?  

Tabulka 12 Výskyt positivních pocitů ve fázi adaptace (respondenti) 

  Pozitivní pocity Negativní pocity 

R1 seznámení se s kulturou, lidmi, tradicemi, 

využití výhod tamního prostředí 

ne 

R2 seznámení se s kulturou, lidmi, tradicemi, 

překvapující zážitky 

ne 

R3 vše nové vzrušující, zajímavé, seznámení se 

s kulturou, tradicemi, historií 

ne 

R4 nové poznatky ve všech oblastech,znalost 

života jiných lidí, kultury 

ne 

R5 příjemná změna ve všem, jiný úhel pohledu na 

hodnoty jako takové 

ne 

R6 nebudu se dělit o pocity nebudu se dělit o pocity 

R7 zvědavost, příjemný pocit při zdolávání 

překážek 

ne 

R8 respekt ke kultuře ne 

R9 ne frustrace, deprese, znechucení 

R10 ne nelze popsat, pochopí jen ten, kdo 

něco podobného prožil 

R11 nevím těžká adaptace na tamní kulturu 

R12 ne šok – jazyková bariéra (místní 

nemluví ANJ, pouze arabsky), 

chování lidí, pracovní adaptační 

zkouška 

 

Tabulka 13 Výskyt positivních pocitů ve fázi adaptace (země) 

 Egypt Saudská Arábie 

dostavily se 5 2 

nedostavily se 0 3 

neutrální pocit/nesdílnost 0 2 
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Graf 4 Pozitivní pocity u fáze adaptace 

  

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy. Ve fázi adaptace 2 

respondenti (28,6%) ze Saudské Arábie shodně uvedli dostavení se positivních pocitů, u 3 

respondentů (42,9%) se tyto pocity nedostavily a 1 respondent (14,3%) nebyl vůbec sdílný 

o svých pocitech. Největší skupinu tvoří 5 respondentů (100%) z Egypta, kteří shodně 

uvedli dostavení se pouze pozitivních pocitů v podobě příjemné změny a prožití nových 

vzrušujících zážitků. 

Tabulka 14 Výskyt negativních pocitů ve fázi adaptace 

 Egypt Saudská Arábie 

dostavily se 0 4 

nedostavily se 5 2 

neutrální pocit/nesdílnost 0 1 
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Graf 5 Negativní pocity u fáze adaptace 

  

 Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy. Ve fázi adaptace 4 

respondenti (57,2%) ze Saudské Arábie shodně uvedli dostavení se negativních pocitů 

jako je těžká adaptace a šok na tamní kulturu, u 2 respondentů (28,6%) se tyto pocity 

nedostavily a 1 respondent (14,3%) nebyl vůbec sdílný o svých pocitech. Největší skupinu 

tvoří 5 respondentů (100%) z Egypta, kteří shodně uvedli nedostavení se negativních 

pocitů. 
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Otázka č. 8 

V čem Vás realita potěšila či naopak zklamala? 

Tabulka 15 Výskyt positivního a negativního vnímání  

  

Pozitivní vnímání reality 
 

Negativní vnímání reality 

 

R1 prožití všeho s rodinou pro členy rodiny je to ubíjející 

pobyt, frustrace ze ztráty přátel, 

výskyt napětí, které se s menšími 

problémy stupňovalo, prostředí není 

ženám-cizinkám nakloněno. 

R2 přátelskost a vstřícnost, kultura, výlety, 

rychlá adaptace na počáteční šok 

šokující realita- hustota obyvatelstva 

ve dne i v noci, neorganizovanost 

téměř všeho, částečná žárlivost od 

místních žen 

R3 znalost o zemi již dříve, jazyk, 

oblékání s doplňky, některé rituály, TV 

systém a organizace v zemi, 

nepořádek, přelidněnost, hluk 

R4 znalost o zemi již dříve, muslimské 

náboženství, kultura, jazyk 

nepořádek na ulici, vláda neučí si 

vážit země 

R5 nemám zbytečné nároky a přehnané 

představy 

ne 

R6 ne ne 

R7 místní kuchyně neustále překvapující zážitky a věci 

vyvolávající nepříjemné pocity 

R8 překvapení sama ze sebe  neočekávala jsem nic, nejsem 

zklamaná 

R9 ne ne 

R10 ne těžkost, realita je horší než se uvádí 

R11 jsem adaptabilní člověk, nemám zlý 

pocit 

v zahraničí není lehký život 

R12 věděla jsem do čeho jdu nejsem zklamaná 
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Tabulka 16 Výskyt positivního vnímání  

 Egypt Saudská Arábie 

dostavilo se 4 3 

nedostavilo se 0 3 

neutrální vnímání 1 1 
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Graf 6 Positivní vnímání reality 

  

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy. U 4 respondentů 

(80%) z Egypta se positivní vnímání reality dostavilo, kde převážila spíše zvědavost a 

pocit prožití dobrodružství v tamní zemi a 1 respondent (20%) nepociťoval téměř žádné 

pozitivní pocity. U 3 respondentů (42,9%) ze Saudské Arábie se dostavilo positivní 

vnímání reality spíše na úrovni poznání sebe sama v tamním prostředí, u 3 respondentů 

(42,9%) se nedostavilo a 1 respondent ve fázi adaptace nevnímal žádný pocit. 
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Tabulka 17 Výskyt negativního vnímání 

 Egypt Saudská Arábie 

dostavilo se 4 3 

nedostavilo se 1 2 

neutrální vnímání 0 2 
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Graf 7 Negativní vnímání reality 

  

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy. U 4 respondentů 

(80%) z Egypta se dostavilo negativní vnímání reality na úrovni činnosti veřejné správy 

země a péče o životní prostředí, a nemožnosti se věnovat všem členům stejně a 

v pravidelných intervalech. U 1 respondenta (20%) se negativní vnímání nedostavilo. 

V Saudské Arábii se u 3 respondentů (42,9%) dostavilo negativní vnímání reality, 

které nebylo blíže definováno, bylo uvedeno pouze jako těžký život v zahraničí, realita je 

mnohem horší, než se uvádí a sled nečekaných překvapivých událostí, které vyvolávaly 

nepříjemné pocity, což je možné si vysvětlit různým způsobem. 2 respondenti (28,6%) 

uvedli, že negativní vnímání reality se u nich nedostavilo a 2 respondenti (28,6%) 

nepocítili žádné negativní vnímání ve fázi adaptace. 
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Otázka č. 9 

Jak jste prožíval/a fázi krize a jak dlouho trvala? Projevil se u Vás pocit frustrace? 

Smutek? Úzkost? Stesk po rodině? Nedostatek sebedůvěry? Ztráta identity? 

Deprese? Pocit osamělosti a beznaděje? 

Tabulka 18 Fáze krize 

  projevy fáze krize negativní pocity ve fázi krize 

R1 z důvodu častého cestování již tyto 

pocity nemám 

nemám 

R2 pocit frustrace mám snad jen, že 

neumím ani anglicky ani arabsky, 

krize u mne přišla během prvního 

půlroku, než jsme si zvykli. Oporou 

nám byl manžel, který s námi 

udržoval všechny české zvyky a 

tradice. 

frustrace, smutek  

R3 ano, fáze krize proběhla frustrace, stesk po rodině, 

smutek 

R4 ano, některé pocity se objevují 

častěji jiné méně 

frustrace, stesk po rodině, 

smutek 

R5 ne, určitě jsem tuto fázi neprožil nemám 

R6 ano, prožívám kontinuálně celý 

pobyt všechny tyto stavy 

frustrace, úzkost, smutek, pocit 

osamělosti, stesk po rodině, 

nedostatek sebedůvěry 

R7 ano, krize přišla při nástupu do 

zaměstnání a později při 

problémech na pracovišti, které 

jsem musela změnit. Uvedené 

pocity se u mě objevovaly pouze v 

práci a než jsem si zvykla na 

odloučení od rodiny. 

frustrace, úzkost, smutek, pocit 

osamělosti, stesk po rodině, 

nedostatek sebedůvěry 

R8 ano, uvedené pocity mám pořád, v 

návalech, těžko se srovnávám se 

vzdáleností od rodiny 

frustrace, úzkost, smutek, pocit 

osamělosti, stesk po rodině, 

nedostatek sebedůvěry 

R9 ano, všechny pocity mám po celou 

dobu, projevují se střídavě 

frustrace, smutek, stesk po 

rodině 
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R10 ano, samozřejmě. Tyto pocity se 

neustále opakují, jednou méně po 

druhé více, asi z důvodu pobytu v 

zemi, která je naprosto odlišná od 

ostatních 

úzkost, smutek, stesk po rodině 

R11 ano, stýská se mi po rodině, ale 

snažím se domů jezdit každé 4 

měsíce 

úzkost, smutek, stesk po rodině 

R12 fáze krize u mě přišla v době 

odjezdu do zahraničí a pak, když 

jsem nedostala dovolenou na 

vánoce. Negativní pocity mám 

střídavě, někdy mne připadne, že 

jsem maniodepresivní. 

frustrace, úzkost, smutek, pocit 

osamělosti, stesk po rodině, 

nedostatek sebedůvěry, ztráta 

identity, deprese 

 

Tabulka 19 Výskyt fáze krize 

  Egypt Saudská Arábie 

projevila se 3 7 

neprojevila se 2 0 

nevím 0 0 
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Graf 8 Výskyt fáze krize 
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Tabulka 20 Negativní pocity ve fázi krize 

  Egypt Saudská Arábie 

Frustrace 3 5 

Úzkost 0 6 

Smutek 3 7 

Pocit osamělosti a beznaděje 0 4 

Ztráta identity 0 1 

Nedostatek sebedůvěry 0 4 

Stesk po rodině 2 7 

Deprese 0 1 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy. U 2 respondentů 

(40%) z Egypta se fáze krize vůbec nedostavila a 3 respondenti (60%) shodně uvedli 

dostavení se fáze krize s psychickými problémy. Oproti Saudské Arábii, kde všech 7 

respondentů (100%) prožilo fázi krize různé intenzity s různě vystupňovanými projevy. 

Projevy ve fázi krize jsou zachyceny v tabulce č. 14, která vypovídá o prožitých 

negativních pocitech respondentů. V Egyptě se na prvních dvou místech objevily pocity 

frustrace a smutek a stesk po rodině. Respondenti však neuvedli intenzitu a časové 

rozmezí tohoto prožívání. Saudská Arábie, co se týče těchto pocitů, byla mnohem horší. 

První místo obsadil stesk po rodině a smutek a to u všech respondentů, na druhém místě to 

byla úzkost rovněž blíže nedefinována a následovaly pocity frustrace, nedostatek 

sebedůvěry a pocity osamělosti. Pouze u dvou jedinců byla zaznamenána deprese a ztráta 

identity. 
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Otázka č. 10 

Zaznamenáte do zobrazeného grafu Vaši fázi kulturního šoku? Jak dlouho trvaly? 
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Graf 9 Fáze kulturního šoku 

           

Tabulka 21 Komentář ke grafu fáze kulturního šoku 

  komentář ke grafu fáze 

kulturního šoku 

zobrazení 

R1 z důvodu častého cestování již tyto 

pocity nemám 

ne 

R2 žádný ne 

R3 nevím ne 

R4 nevím ne 

R5 v grafu jsem se nenašel, u mne se 

jedná o fázi běžného každodenního 

života s čs. partnerkou 

ne 

R6 neprožívám kulturní šok ne 

R7 moje křivka by vypadala určitě 

jinak 

ne 

R8 nevím ne 

R9 zpětný kulturní šok byl daleko 

horší 

ne 
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R10 fáze krize už od samého začátku a 

pomalé přizpůsobení pak asi fáze 

krize a smíření a zase krize a zase 

smíření 

ne 

R11 neumím to popsat ne 

R12 fáze euforie - měsíc před odletem, 

fáze krize - první tři měsíce v KSA, 

fáze zotavení - po státnicích - asi 4. 

měsíc trvající asi 2 měsíce, fáze 

přizpůsobení - 6 měsíců, zpětný 

kulturní šok - asi ani ne 

ano 

 

Tabulka 22 Prožití kulturního šoku 

  Egypt Saudská Arábie 

neprožívám kulturní šok 2 1 

nevím 2 1 

zpětný šok byl daleko horší 0 1 

neumím to vyjádřit 1 1 

moje křivka by byla jiná 0 1 

prožil/a jsem kulturní šok 0 2 
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Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy a měli do uvedeného 

grafu zaznačit jejich fázi kulturního šoku. 

Z celkového pohledu vyplývá, že 2 respondenti (40%) z Egypta neprožili kulturní 

šok a 3 respondenti (60%) neví, co je pojem kulturní šok a neumí ho vyjádřit a zakreslit  

do grafu. Rovněž u respondentů ze Saudské Arábie se našel pouze 1 respondent (14,3%), 

který velmi dobře popsal a zakreslil svůj prožitý kulturní šok. 1 respondent (14,3%) uvedl, 

že zpětný kulturní šok byl daleko horší, ale nezakreslil jej do grafu a zřejmě ví, co pojem 

kulturní šok obnáší. 1 respondent (14,3%) kulturní šok neprožíval a 1 respondent (14,3%) 

sdělil, že jeho křivka by vypadala rozhodně jinak, avšak svůj pocit jak by křivka vypadala, 

nezaznačil. Zbytek 2 respondentů (28,6%) neví či neumí vyjádřit tento stav. 
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Otázka č. 11 

Odraz psychického rozpoložení po somatické stránce 

Tabulka 23 Projevy psychického rozpoložení 

  Projevy psychického rozpoložení po somatické stránce 

R1 nemám 

R2 smutek 

R3 poruchy spánku, občas pocity agrese, občasné různě trvající stavy 

deprese 

R4 nemám 

R5 nemám 

R6 poruchy spánku, klimakterium 

R7 nervozita- úzkost, nevolnost, pocity agrese, bolest břicha a zažívací 

potíže 

R8 nemám 

R9 nervozita – úzkost, poruchy spánku, občasné stavy deprese, zhoršená 

pozornost a koncentrace  

R10 občasné stavy deprese, poruchy spánku 

R11 hubnutí 

R12 chvění rukou, občasné různě trvající stavy deprese 

 

Tabulka 24 Odraz psychického rozpoložení po somatické stránce 

   Egypt Saudská Arábie 

má 2 6 

nemá 3 1 

neví 0 0 
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Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). U 2 respondentů (40%) z Egypta se vyskytlo psychické 

rozpoložení po somatické stránce s určitými tělesnými projevy a u 3 respondentů (60%) se 

nedostavilo. U 6 respondentů (85,8%) ze Saudské Arábie se rovněž vyskytlo psychické 

rozpoložení s odrazem po somatické stránce, 1 respondent (14,3%) uvedl, že psychické 

rozpoložení po somatické stránce neměl. 
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Důsledek psychického rozpoložení po somatické stránce 

Tabulka 25 Projevy psychického rozpoložení po somatické stránce 

 Egypt Saudská Arábie 

Poruchy spánku 1 3 

Deprese 1 3 

Smutek 1 0 

Zažívací potíže, bolest břicha 0 1 

Hubnutí 0 1 

Nervozita - úzkost 0 2 

Chvění rukou 0 1 

Klimakterium 0 1 

Pocity agrese 1 1 

Zhoršená pozornost a koncentrace 0 1 

Žádné psychické rozpoložení 3 1 
 

Interpretace výsledků 

V následující tabulce jsou zachyceny nejčastější projevy psychického rozpoložení 

po somatické stránce s tělesnými projevy mezi respondenty z Egypta a ze Saudské Arábie. 

Respondenti odpovídali vlastními slovy. Nejméně tělesných projevů se vyskytuje  

u respondentů v Egyptě. Jedná se převážně o poruchu spánku, depresi neurčité síly, smutek 

a pocity agrese blíže nedefinované. 

U respondentů ze Saudské Arábie je výsledek, který představuje daleko větší výskyt 

tělesných projevů zřejmě jako vystupňované reakce na stres, poněkud horší oproti 

respondentům z Egypta. Hlavním problémem se ukázaly poruchy spánku a deprese, rovněž 

v neurčité síle a trvání, druhé místo obsadila nervozita spojená s úzkostí, po které 

následoval výskyt dalších projevů jako chvění rukou, pocity agrese, zhoršená schopnost 

koncentrace. Jeden respondent (8,3%) uvedl klimakterium, což se nedá přičítat pobytu 

v zahraničí, ale normálnímu biologickému projevu v určitém věku ženy. U 4 respondentů 

(33,2%) se nedostavilo žádné psychické rozpoložení. 
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Otázka č. 12 

Co Vás nejvíce pozitivně a co negativně ovlivnilo ve fázi přizpůsobení? 

Tabulka 26 Ovlivnění ve fázi přizpůsobení (respondenti) 

  

Pozitivní ovlivnění 
 

Negativní ovlivnění 

 

R1 nové neopakovatelné zážitky, radost 

vracet se do své rodné země, 

uvědomění si a vážení si svého života, 

kultury, kterou si nikdy nenechám vzít 

nesžil jsem se s tamní kulturou, ale 

respektuji ji i styl života tamních 

obyvatel. 

R2 poznání jiného světa, kultury, 

uvědomění si kvalit své rodné země, 

větší tolerance, respekt k tamním 

zvykům, ale žít bych podle nich 

nemohla 

některé rituály – obětování zvířat, 

zahalování žen 

R3 jazyk, volnost pohybu, nové věci, čas 

trávený dle sebe 

hlučnost na ulicích a z mešit, 

chování některých domorodců, 

nepořádek v zemi 

R4 jazyk, otevřená mysl, volnost pohybu, 

zdravotnictví – dostupnost všech léků 

za peníze 

nepořádek na ulici, chybí v zemi 

organizace, špatný systém – banky, 

doprava, zdravotnictví – nutnost mít 

známého odborného lékaře 

R5 obohacuje mne tamní život, sžil jsem 

se s tamní kulturou, ale nepřijal za 

svou 

ne 

R6 větší jazyková vybavenost, větší 

profesionalita v oboru, větší soudržnost 

rodiny v ČR, finanční nezávislost, 

upřesnění životních hodnot 

nemožnost osobně pomoci rodině 

v ČR, špatná mobilita – vízová 

povinnost, omezené plánování 

dovolené 

R7 pozitivní ovlivnění ze spousty věcí, 

záleží na mně, jak a co z toho dokážu 

vytěžit, noví a zajímaví lidé, nové 

zkušenosti 

 

R8 rozdílnost kultur, možnost cestování   

R9 ano  

R10 nedokážu vyjádřit nedokážu vyjádřit 

R11 počasí, finanční zabezpečení, noví 

přátelé 

nutnost si zvyknout na tamní 

kulturu, jinak se nedá přežít 

R12 počasí, nezávislost, jistota majetku, 

zvyšování vzdělání, sblížení s tamní 

kulturou, ne vše se však dá akceptovat 

úplně, větší trpělivost 

chování některých lidí 
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Tabulka 27 Ovlivnění ve fázi přizpůsobení 

  Egypt Saudská Arábie 

pozitivní ovlivnění 5 6 

negativní ovlivnění 4 3 

nedokáže vyjádřit 0 1 

žádné negativní ovlivnění 1 3 
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Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). U 5 respondentů (100%) z Egypta se dostavilo pozitivní 

ovlivnění jedince tamní kulturou ve fázi přizpůsobení, ale rovněž u 4 respondentů (80%) 

se zároveň dostavilo i negativní ovlivnění tamní kulturou, pouze 1 respondent (20%) 

uvedl, že negativní ovlivnění tamní kulturou nepocítil. 

Oproti Saudské Arábii, kde 6 respondentů (85,8%) shodně uvedlo pozitivní 

ovlivnění jedince tamní kulturou, 3 respondenti (42,9%) se nesetkali ve fázi přizpůsobení 

s negativním ovlivněním své osoby tamní kulturou, 1 respondent (14,3%) nedokáže 

vyjádřit negativní ovlivnění a 3 respondenti (42,9%) shodně uvedli, že se u nich 

nedostavilo žádné negativní ovlivnění jejich osoby tamní kulturou. 
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Faktory positivně ovlivňující jedince ve fázi přizpůsobení se tamní kultuře 

Tabulka 28 Faktory pozitivně ovlivňující 

 Egypt Saudská Arábie 

tamní kultura, cestování 3 3 

jazyk, vzdělání 2 2 

finance 0 2 

nedokáže vyjádřit 0 2 
 

Faktory negativně ovlivňující jedince ve fázi přizpůsobení se tamní kultuře 

Tabulka 29 Faktory negativně ovlivňující 

 Egypt Saudská Arábie 

tamní kultura, rituály 2 1 

chování lidí, hlučnost 1 1 

špatná mobilita 0 1 

nedokáže vyjádřit/respekt 1 1 

nevyskytlo se 1 3 
 

Interpretace výsledků 

Jednotlivé tabulky nám ukazují faktory jak positivně, tak negativně působící  

na jedince ve fázi přizpůsobení se tamní kultuře. 

U egyptských respondentů je na prvním místě v pozitivním ovlivnění jedince 

poznání tamní kultury, cestování po tamní zemi, uvědomění si svého „já“ a kvalit své 

rodné země. Naproti tomu však stojí vnitřní neztotožnění se s některými tamními rituály a 

reorganizací tamního státního systému. 

Co se týče respondentů ze Saudské Arábie, v pozitivním ovlivnění je na prvním 

místě rovněž poznání tamní kultury, cestování po tamní zemi, dále silné finanční zázemí  

u zaměstnavatelů a zdokonalení se v jazyce. V negativním světle se objevují v mírném 

počtu rovněž reorganizace státního systému a neschopnost jasného definování negativních 

pocitů, i když je uváděno nevyskytnutí se těchto pocitů. 
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Otázka č. 13 

Jak vnímáte kulturní rozdíly? 

Tabulka 30 Kulturní rozdíly 

  Kulturní rozdíly 

R1 každá země má své kouzlo, beru je tak, jak jsou, kdyby to tak nebylo, 

lidé vůbec necestují a nepoznávají nové země, každého přitahuje něco 

jiného a nového 

R2 velké kulturní rozdíly, naše i tamní kultura vyznávají jiné hodnoty, 

některé jsou si sice podobné, ale v plném znění velice rozdílné, co je 

běžné u nás, je nepřípustné tam 

R3 velké kulturní rozdíly, úplně jiná země plná překvapení až šokujících 

R4 velké kulturní rozdíly, úplně jiná země, oproti pobytu několik let 

v Saudské Arábii – kde je život tvrdý, nábožensky přísný, omezení 

svobody se mi Egypt jeví vstřícnější, přátelštější, svobodnější a 

otevřenější, nesetkala jsem se v této zemi s lidmi trpící depresemi a 

úzkostí jako v Saudské Arábii a u nás 

R5 tamní kulturu vnímám s pocitem pobavení 

R6 nemám problém si zvyknout 

R7 nelíbí se mi jejich kultura, vadí mi jejich hlučnost, sebestřednost, 

lenost, nic neřešit, povrchnost, život bez stresu, zábavy zvláště noční 

život, nedělání si starostí 

R8 je zajímavé se seznámit s jinou kulturou 

R9 kulturní rozdíly jsou obrovské, země kde platí islámské právo a v ČR, 

kde neplatí téměř žádná pravidla  

R10 naprosto odlišný způsob života od našeho 

R11 země mnoha rozdílů, nic není jako v Evropě 

R12 rozdíly v kultuře jsou veliké, nemám problémy akceptovat jinou 

kulturu 
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Tabulka 31 Vnímání kulturních rozdílů 

 Egypt Saudská Arábie 

pozitivní vnímání 5 5 

negativní vnímání 0 1 

neutrální vnímání 0 1 
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Graf 13 Vnímání kulturních rozdílů 

   

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy. U 5 respondentů 

(100%) z Egypta se dostavilo pozitivní vnímání kulturních rozdílů. Negativní vnímání se 

nedostavilo ani u jednoho z nich. 5 respondentů (71,5%) ze Saudské Arábie shodně 

uvedlo pozitivní vnímání kulturních rozdílů, 1 respondent (14,3%) negativně vnímal 

kulturní rozdíly a 1 respondent (14,3%) neutrálně vnímal kulturní rozdíly tamní země.  

U většiny respondentů by se toto pozitivní vnímání dalo zhodnotit jako vnímání něčeho 

nového, zvědavost a „ vyzkoušení si“ žití tamního života a kultury. 



72 

 

Otázka č. 14  

Co se Vám nejvíce líbí na tamní kultuře? 

Tabulka 32 Vnímání tamní kultury (respondenti) 

  Vnímání tamní kultury 

R1 svým způsobem jak se tamní kultura liší od naší 

R2 nevím 

R3 jídlo, hudba, oblékání, podnebí, příroda, památky, otevřenost tamních 

obyvatel, život bez stresu 

R4 všechno – hudba, oblékání, jídlo, bohatá historie, podnebí, moře, 

otevřenost lidí a jejich upřímnost a řešení konfliktů hned, ve školství - 

děti, že musí chodit do školy v uniformách, mají náskok ve studiu než 

děti v ČR a je zde bodový systém hodnocení, 

R5 lidské vztahy 

R6 nemohu se vyjádřit, nebyla jsem u žádné rodiny doma, hodnocení by 

nebylo objektivní 

R7 moc se mi líbí „západní subkultura“ přistěhovalců a příroda, design, 

jídlo, určité módní prvky 

R8 jsem hrdá, že jsem Češka 

R9 nic  

R10 nic 

R11 země mnoha rozdílů, nic není jako v Evropě 

R12 musíme odlišit náboženství a kulturu, zde je vše úzce spjato, u kultury 

– architektura a stolování, u náboženství – islám – pokud je pojat 

v rovině náboženské a ne v takové, jakou je znám po světě ze 

sdělovacích prostředků – není to pravda 
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Tabulka 33 Vnímání tamní kultury (země) 

 Egypt Saudská Arábie 

pozitivní vnímání 4 2 

negativní vnímání 0 1 

neutrální vnímání 1 1 

neurčité vnímání 0 3 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

positivní

vnímání

negativní

vnímání

neutrální

vnímání

neurčité

vnímání

p
o

č
e
t 

re
s
p

o
n

d
e
n

tů

Egypt

Saudská Arábie

 

Graf 14 Výskyt kulturních rozdílů 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů z Egypta (100%) a 7 respondentů 

ze Saudské Arábie (100%). Respondenti odpovídali vlastními slovy. U 4 respondentů 

(100%) z Egypta se dostavilo positivní vnímání kulturních rozdílů. 1 respondent (20%) 

nedokázal popsat, jak vnímá tamní rozdíly. Negativní vnímání se nedostavilo ani  

u jednoho z nich. Co se týče respondentů ze Saudské Arábie, tak 2 respondenti (28,6%) 

shodně uvedli positivní vnímání kulturních rozdílů, 1 respondent (14,3%) negativně 

vnímal kulturní rozdíly, 1 respondent (14,3%) neutrálně odpověděl na danou otázku, a to 

že nemůže kulturní rozdíly posoudit, jelikož nebyl u žádné rodiny doma a 2 respondenti 

(28,6%) nedokázali konkrétně popsat, jak rozdíly vnímají. 
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Otázka č. 15 

Chybí Vám něco z české kultury? 

Tabulka 34 Nedostatek z české kultury (respondenti) 

  Nedostatek z české kultury 

R1 svoboda, prostředí – lesy, hory 

R2 kultura stravování – jídlo, zvyky, svoboda, prostředí – lesy, hory 

R3 svátky, kultura stravování – jídlo, zvyky, pracovní doba, kulturní 

programy, prostředí – lesy, hory 

R4 svátky, kultura stravování – jídlo, zvyky, svoboda v oblékání, prostředí 

– lesy, hory 

R5 české pivo 

R6 prostředí – lesy, hory, rodina - manžel, děti, psi, přátelé 

R7 kultura stravování – jídlo, zvyky, kulturní programy, prostředí – lesy, 

hory, dostupnost alkoholu, sport – kolo, lyže, taekwondo, zima 

R8 svátky, kultura stravování – jídlo, zvyky, prostředí – lesy, hory 

R9 svátky, kultura stravování – jídlo, zvyky, svoboda, kulturní programy, 

prostředí – lesy, hory, rodina  

R10 svátky, kultura stravování – jídlo, zvyky, svoboda, prostředí – lesy, 

hory 

R11 svoboda, prostředí – lesy, hory 

R12 svátky, české jídlo – ne kultura, kulturní programy, prostředí – lesy, 

hory... 
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Tabulka 35 Nedostatek z české kultury v procentech 

  absolutní četnost relativní četnost 

svoboda 6 49,80% 

česká kuchyně 8 66,40% 

zvyky, tradice 7 58,10% 

prostředí 11 91,30% 

svátky 6 49,80% 

sport 1 8,30% 

české pivo a alkohol 2 16,60% 

rodina a přátelé 2 16,60% 
 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 12 respondentů (100%) jak z Egypta, tak ze 

Saudské Arábie. Největší převahu, co 11 respondentům (91,3%) v tamní zemi chybí, je 

české prostředí – české hory a lesy. 8 respondentům (66,4%) chybí tradiční česká kuchyně, 

7 respondentům (58,1%) chybí tradiční české zvyky a tradice, 6 respondentů (49,8%) 

postrádá české svátky a pocit svobody, 2 respondenti (16,6%) rodinu a české pivo a 

dostupnost alkoholu. 
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Otázka č. 16 

Prostor pro svoje zvyky a záliby? Duševní hygiena, relaxace. 

Tabulka 36 Výskyt prostoru pro záliby (respondenti) 

  Prostor pro svoje záliby Duševní hygiena, relaxace 

R1 ne, většinou jsem se musel přizpůsobit 

situaci 

klid, knihy, dobrý film, dobrá 

káva 

R2 ano ruční práce, péče o rodinu, 

knihy, české filmy- komedie, 

pohádky 

R3 mám málo času nakupování, procházky 

v parku, k moři 

R4 ano TV, PC, programy na české 

ambasádě a se spolkem s 

krajany 

R5 ano maluji obrazy a pořádám 

výstavy 

R6 ano sport, přátelé, dobré filmy, 

knihy, hudba, PC, 

nakupování, vaření 

R7 mám málo času, hodně psychické 

námahy 

klid, dovolená doma, občas 

nějaký výlet 

R8 mám málo času naučila jsem se tenis, jízda na 

koni 

R9 ano partner, malování 

R10 ano  

R11 mám málo času, hodně času trávím v 

práci 

přátelé, výlety 

R12 ano knihy, hudba, nakupování, 

sportovní aktivity a programy 

na české ambasádě 

 

Tabulka 37 Výskyt prostoru pro záliby (země) 

  Egypt Saudská Arábie 

ano 3 4 

ne 1 0 

málo času 1 3 
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Graf 15 Prostor pro svoje záliby 

 

Tabulka 38 Druhy relaxace a duševní hygieny 

 Druh relaxace absolutní četnost relativní četnost 

klid 2 16,60% 

knihy, filmy 4 33,20% 

nákupy 3 24,90% 

výlety 3 24,90% 

programy na čs.ambasádě 2 16,60% 

malování, ruční práce 3 24,90% 

přátelé 2 16,60% 

sport 3 24,90% 
 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo 5 respondentů (100%) z Egypta a 7 respondentů 

(100%) ze Saudské Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy.  U 3 egyptských 

respondentů (60%) se našel dostatek času a prostoru pro svoje záliby a relaxaci, 

1 respondent (20%) uvedl, že prostor neměl a 1 respondent (20%) na prostor pro svoje 

záliby měl málo času. 
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V Saudské Arábii 4 respondenti (57,2%) uvedli dostatek prostoru a času pro svoje 

záliby a relaxaci. 1 respondent (14,3%) neměl čas na duševní hygienu a svoje záliby a 3 

respondenti (42,9%) uvedli jako hlavní důvod málo času. 

Jaký byl druh relaxace a trávení volného času u respondentů, nám ukázala tabulka 

č. 25. Největší relaxací pro respondenty byla četba knih a sledování filmů, na druhém 

místě to byly výlety po tamním okolí a nákupy na tamních tržištích a ve vzdálenějších 

obchodních centrech, malování obrazů a další ruční práce, sport. Na posledním místě se 

umístily schůzky s přáteli, programy na české ambasádě a osobní klid. 
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Otázka č. 17 

Litujete pobytu v zahraničí? Chtěl/a jste se někdy vrátit zpět? 

Tabulka 39 Výskyt lítosti nad pobytem 

  Lítost nad pobytem v zahraničí Pocit dřívějšího návratu 

R1 ne, nelituji ne, věděl jsem, že jsem 

v zemi jen na určitou dobu 

R2 nelituji nechtěla jsem ani odcestovat, 

kvůli manželovi jsme museli 

a pobyt byl ukončen kvůli 

bezpečnostnímu opatření 

v rámci revoluce v zemi 

R3 nelituji chci jet domů pouze na 

návštěvu 

R4 nelituji vrátila bych se pouze 

v případě války nebo velké 

krize 

R5 nelituji vrátit se mohu kdykoliv 

R6 nelituji až budu chtít, tak odjedu 

R7 nelituji chci se moc vrátit 

R8 nelituji nehodlám se vracet do ČR 

R9 nelituji  

R10 nevím určitě se chci vrátit 

R11 nelituji domů se určitě ráda vrátím 

R12 nelituji, v žádném případě nevím, proč bych se měla 

vracet – možná kvůli rodině 

 

Tabulka 40 Výskyt lítosti nad pobytem (země) 

  Egypt Saudská Arábie 

nelituji 5 6 

lituji 0 0 

nevím 0 1 
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Graf 16 Lítost nad pobytem 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 12 respondentů (100%) jak z Egypta tak ze 

Saudské Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Lítost nad pobytem v zahraničí i 

přes všechna úskalí a působící faktory nesdílel žádný respondent, tzn., že všech  

5 respondentů (100%) z Egypta a 6 respondentů (85,6%) ze Saudské Arábie odpovědělo 

kladně. Pouze 1 respondent (14,3%) ze Saudské Arábie nedokázal definovat svůj pocit. 

Tabulka 41 Pocit návratu domů 

  Egypt Saudská Arábie 

pociťoval 1 3 

nepociťoval 1 2 

někdy se vrátím 3 2 
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Graf 17 Pocit návratu domů 

  

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 5 respondentů (100%) z Egypta a 7 respondentů 

(100%) ze Saudské Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Pocit dřívějšího 

návratu domů pocítil pouze 1 respondent (20%) z Egypta a to spíše z důvodu, že plnil 

rodinnou povinnost jako doprovod, 2 respondenti (40%) za dobu pobytu vůbec nepocítili 

tuto potřebu dřívějšího návratu a zbylí 2 respondenti (40%) uvedli, že domů se vrátí až 

někdy, či při výskytu zvýšeného bezpečnostního rizika. V Saudské Arábii u 3 respondentů 

(42,9%) se vyskytl pocit dřívějšího návratu domů, 2 respondenti (28,6%) tento pocit 

nezažili a 2 respondenti (28,6%) uvedli, že snad někdy se domů vrátí. 
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Otázka č. 18 

V čem splňuje pobyt v zahraničí Vaše očekávání? V čem Vás zklamal? 

Tabulka 42 Splnění očekávání z pobytu v zahraničí (respondenti) 

  splnění očekávání zklamání 

R1 splnil očekávání, že jsem byl s celou 

rodinou bez odloučení a máme 

společné prožitky 

 

zklamání spíše ze členů 

rodiny, že pobyt každý 

prožíval jinak, psychická 

vyčerpanost, že jsem nemohl 

každému ve všem vyjít vstříc 

R2 částečně, manžel dostál pracovním 

závazkům, děti se naučily dobře 

anglicky a arabsky 

zklamání z falešnosti lidí, 

které jsem poznala, pro mne 

jen nutnost tam být 

R3 splnil očekávání v životě bez stresu, 

soudržnosti, přátelství 

zklamání, přelidněnost, 

neorganizovanost, těžký život 

bez práce 

R4 splnil očekávání v přátelství, 

soudržnosti, život téměř bez stresu 

zklamání z nepořádku, 

špatného státního systému, 

nejsou daná pravidla – 

doprava, banky, pomalost – 

nic se neřeší 

R5 ve všech předpokladech splňuje moje 

očekávání 

nejsem zklamaný 

R6 splnil očekávání ve vyšším výdělku a 

kvalitním dalším vzdělání sester 

zklamání ve špatné 

organizaci práce,  

hlavně v nemocnicích, špatné 

a nákladné cestování domů, 

taxi 

R7 částečně, jen ve zkušenostech pomalý růst mzdy a hodně 

práce 

R8 splnil téměř ve všem – pěkný kolektiv, 

lepší kompetence, nové pracovní 

příležitosti, vyšší výdělek 

nezklamal mne vůbec 

R9 ne výdělek nesplňuje moje 

představy 

R10 částečně, s vyšším výdělkem nevím 

R11 pouze s vyšším výdělkem zklamání z mála volného 

času 

R12 ano, jazyková vybavenost – angličtina 

a arabština, práce v mezinárodním 

kolektivu, naučila jsem se uspokojovat 

potřeby pacientů s ohledem na jejich 

spiritualitu 

nejsem si vědoma zklamání 
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Tabulka 43 Splnění očekávání z pobytu v zahraničí (země) 

  Egypt Saudská Arábie 

splnil 4 3 

částečně splnil 1 3 

nesplnil 0 1 
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Graf 18 Splnění očekávání z pobytu v zahraničí 

  

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo 5 respondentů (100%) z Egypta a 7 respondentů 

(100%) ze Saudské Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. 4 respondenti (80%) 

z Egypta shodně uvedli, že pobyt v tamní zemi splnil jejich očekávání a 1 respondent 

(20%) uvedl pouze částečné splnění jeho očekávání. V Saudské Arábii se 3 respondentům 

(28,6%) splnilo jejich očekávání, dalším 3 respondentům (57,2%) pouze částečně a  

1 respondent (14,3%) uvedl, že se mu očekávání nesplnilo. 
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Tabulka 44 Příčiny splnění očekávání 

  absolutní četnost relativní četnost 

pobyt s rodinou 2 16,60% 

jazykové zdokonalení 3 24,90% 

život bez stresu 3 24,90% 

přátelství, soudržnost v mezilidských vztazích 4 33,20% 

finanční výdělek 5 41,50% 

pracovní zkušenost 4 33,20% 
 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 12 respondentů (100%) jak z Egypta, tak ze 

Saudské Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Velkou skupinu ve splnění 

očekávání z pobytu v tamní zemi tvořilo 5 respondentů (41,5%), kterým se splnilo 

očekávání ve vyšším finančním výdělku, další dvě početné skupiny o 4 respondentech 

(33,2%) tvoří splnění očekávání v navázání přátelství a soudržnosti v mezilidských 

vztazích a v získání nových pracovních zkušeností. 

3 respondentům (24,9%) se splnilo očekávání v jazykovém zdokonalení se,  

u dalších 3 respondentů (24,9%) se splnilo přání o životě bez stresu. Pouze 2 respondenti 

(16,6%) uvedli splnění očekávání od pobytu v tamní zemi, že mohli pobyt sdílet 

s rodinou. 

Tabulka 45 Pocit zklamání z pobytu v zahraničí 

  Egypt Saudská Arábie 

zklamal 4 4 

nezklamal 1 2 

nevím 0 1 
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Graf 19 Pocit zklamání z pobytu v zahraničí 

  

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo 12 respondentů (100%) jak z Egypta tak ze Saudské 

Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Zklamání z pobytu v Egyptě potvrdili 

4 respondenti (80%) a 1 respondent (20%) nebyl pobytem vůbec zklamaný. Pobytem 

v Saudské Arábii byli zklamáni rovněž 4 respondenti (57,2%), 2 respondenti (28,6%) 

nepocítili zklamání a 1 respondent (14,3%) nedokázal na danou otázku odpovědět. Co 

v osmi respondentech vyvolávalo zklamání z pobytu, je zhodnoceno v následující tabulce. 
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Tabulka 46 Příčiny zklamání z pobytu v zahraničí 

  absolutní četnost relativní četnost 

náročnost pobytu s rodinou 1 16,60% 

lidská přetvářka 1 24,90% 

neorganizovaný státní systém, životní prostředí 3 24,90% 

finanční výdělek 5 33,20% 

nedostatek času 1 41,50% 
 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 8 respondentů (66,4%), kteří uvedli zklamání 

z pobytu v tamní zemi. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Nejpočetnější skupinou, 

která zklamala 5 respondentů, je finanční výdělek, pro další 3 respondenty bylo velkým 

zklamáním tamní životní prostředí, hlučnost, nepořádek na ulicích a neorganizovaný státní 

systém. Pro další 3 respondenty bylo zklamání způsobeno nedostatkem času, lidskou 

přetvářkou a náročností pobytu v tamní zemi s rodinou. 
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Otázka č. 19 

Jaké byly Vaše vztahy s rodinou a přáteli v době emigrace – pochopení nebo stav 

nepřijetí, závist? 

Tabulka 47 Vztahy před emigrací (respondenti) 

  rodina přátelé kolegové 

R1 pochopení, vztahy dobré zúžení okruhu přejících 

přátel 

nevím 

R2 pochopení situace závist, zúžení okruhu 

přátel 

závist 

R3 vztahy dobré, pochopení dobré vztahy, zůstala 

přátelství 

neutralita 

R4 neuznala postavení se na 

vlastní nohy, změnu mé 

osobnosti v jiném pohledu 

na svět  

přející, vztahy dobré neutralita 

R5 naprosté pochopení zúžení okruhu přejících 

přátel 

závist 

R6 velmi dobré vztahy, 

pochopení 

zúžení okruhu přátel  závist 

R7 vztahy se zlepšily, 

"vzácnost"mé osoby doma 

zúžení okruhu přátel z 

důvodu nedostatku času 

na návštěvy 

nevím 

R8 pochopení, rozhodnutí 

přijala 

zůstali, přáli mi to závist 

R9 nevím, to je individuální nevím, to je individuální, 

je to jejich věc 

nezajímají 

mne 

R10 vztahy dobré okruh přátel se zúžil závist 

R11 pochopení, vztahy dobré vztahy dobré nevím 

R12 pochopení, obavy o mne, 

zda se vrátím 

zúžení okruhu přejících 

přátel, nepochopení 

většiny lidí, že jsem z 

ateistky přešla na 

muslimskou víru 

závist 
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Tabulka 48 Vztahy před emigrací v procentech 

  absolutní četnost relativní četnost 

rodina pochopení 10 83,00% 

rodina nepochopení 1 8,30% 

přátelé pochopení 4 33,20% 

zúžení okruhu přátel 7 58,10% 

kolegové pochopení 0 0,00% 

kolegové neutralita 4 33,20% 

kolegové závist 6 49,80% 

nevím/ nezájem 1 8,30% 
 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo 12 respondentů (100%) jak z Egypta, tak ze Saudské 

Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Většině, 10 respondentům (83,00%), se 

dostalo pochopení od rodiny při oznámení o emigraci do zahraničí a vztahy s rodinou 

zůstaly velmi dobré. Pouze 1 respondent (8,3%) uvedl nepochopení a neuznání od rodiny. 

Co se týče okruhu přátel respondentů, u 4 respondentů (33,2%) byli přátelé chápaví a 

přející, přátelské vztahy zůstaly nedotčeny, avšak u 7 respondentů (58,1%) došlo 

k rapidnímu zúžení přátelských vztahů. Dalším okruhem kolem respondentů byli 

kolegové, většina a to 6 respondentů (49,8%) uvedla, že pocítila od svých kolegů velkou 

závist, u 4 respondentů (33,2%) byli kolegové neutrální a nenašel se ani jeden respondent, 

který by uvedl pochopení ze strany kolegů. 1 respondent (8,3%) z 8 respondentů byl 

značně negativní v odpovědi na danou otázku, uvedl jednoznačně nezájem o druhé a 

nesdělil svůj názor. 
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Otázka č. 20 

Jaké jsou Vaše vztahy s tamním okolím – přijetí do tamní společnosti, vztahy na 

pracovišti? 

Tabulka 49 Vztahy s tamním okolím (respondenti) 

  vztahy s tamním okolím vztahy na pracovišti 

R1 snažím se vycházet s každým 

dobře, mám pocit, že si s tamními 

lidmi rozumím lépe než u nás doma 

čistě profesionální 

R2 nebyla jsem, ani děti, izolována, 

vyhýbala jsem se bližšímu kontaktu 

s tamními domorodci 

nepracovala jsem, manželky 

spolupracovníků byly přátelské 

R3 domorodci mne velmi dobře přijali respekt, celkem dobré 

R4 dobré, větší pochopení a soudržnost 

rodiny než u nás doma, místní 

velmi komunikativní 

nepracovala jsem, starala jsem 

se o domácnost a děti 

R5 výborné lepší jak u nás doma velmi dobré, zaměstnanci 

vstřícní, pohodoví 

R6 korektní začlenění do multikulturního 

týmu nebylo jednoduché 

R7 vztahy navazuji jako u nás doma - 

nenavazuji přátelství s lidmi se 

kterými nechci, občas si udržuji 

odstup 

vztahy napjaté, tvoří se 

skupinky podle shodných 

národností,  je to multikulturní 

kolektiv 

R8 vše jen v dobrém vše jen v dobrém 

R9 O.K. O.K. 

R10  naštěstí dobré naštěstí dobré 

R11 adaptace na tamní život a lidi dobrá uspokojivé 

R12 tamní obyvatelé se chovají 

přijatelně, ve službách - obchod, trh 

s cizinci jednají spíše na nižší 

úrovni, protože nejsou zdejší, 

pokud ovšem cizinec přijme jejich 

kulturu, jsou velmi přátelští 

vztahy jsou velmi milé, všichni 

jsou si rovni, dobré mezinárodní 

vztahy 
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Tabulka 50 Vztahy s tamním okolím v procentech 

  absolutní četnost relativní četnost 

výborné 1 8,30% 

velmi dobré 2 16,60% 

dobré 8 66,40% 

méně přijatelné 1 8,30% 

nepřijatelné 0 0,00% 
 

Tabulka 51 Vztahy na pracovišti 

  absolutní četnost relativní četnost 

profesionální 1 8,30% 

velmi dobré 2 16,60% 

dobré/respekt 4 33,20% 

nepracovala jsem 2 16,60% 

napjaté 1 8,30% 

začlenění nebylo jednoduché 2 16,60% 
 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo 12 respondentů (100%) jak z Egypta, tak ze Saudské 

Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Na otázku, co se týče vztahů s tamním 

okolím a přijetí do tamní společnosti 8 respondentů (66,4%) uvedlo dobré vztahy a dobré 

přijetí od domorodců, 2 respondenti (16,6%) považovali přijetí do tamní společnosti  

za velmi dobré, 1 respondent (8,3%) za výborné a pro 1 respondenta (8,3%) znamenalo 

méně přijatelné. 

Další oblastí byly vztahy na pracovišti, kdy 4 respondenti (33,2%) uvedli vztahy 

za dobré s respektem, 2 respondenti (16,6%) se přikláněli ke vztahům velmi dobrým,  

pro další 2 respondenty (16,6%) začlenění v práci nebylo jednoduché a 2 respondenti 

(16,6%) vůbec v dané zemi nepracovali. 1 respondent (8,3%) uvedl vztahy na pracovišti 

za pouze profesionální a 1 respondent (8,3%) za dosti napjaté. 
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Otázka č. 21 

Co Vám emigrace dala? Co Vám emigrace vzala? 

Tabulka 52 přínos a ztráta z emigrace 

  přínos z emigrace ztráta z emigrace 

R1 cennou zkušenost, finance, člověk 

nemůže být na vše připraven, ale 

společně s podporou rodiny se dá 

zvládnout téměř všechno - 

upevnění rodiny 

neztratil jsem nic  

R2  poznání jiného světa, myšlení, 

kultury a prostředí 

iluze o lidech, přátelích, kteří se 

nezachovali hezky 

R3 nové přátele, jazykovou 

vybavenost, lepší náhled na 

arabský svět než jak je různě 

prezentováno 

přírodu jako je u nás doma, 

částečně omezila styk s přáteli a 

rodinou doma, českou stravu 

R4 nové přátele, pochopení sebe sama, 

naučila mne postavit se na vlastní 

nohy, mít svůj názor,pochopení, že 

i jiná kultura není špatná, mnohdy i 

lepší než naše, nadhled, názor, že 

ne všichni muslimové jsou teroristé 

a nepřátelé a nedívají se na cizí 

národy vyhraněně a špatně, 

jazykovou vybavenost 

neztratila jsem nic  

R5 bohaté zkušenosti, orientaci v 

arabském světě, flexibilitu 

neztratil jsem nic, ba naopak 

hodně získal 

R6 větší sebedůvěru, rozhled, 

jazykovou vybavenost, finance, 

větší pracovní zkušenosti, rodina si 

mne víc váží 

možná čas bez manžela 

R7 neodpověděla čas strávený s přítelem a 

rodinou 

R8 velkou zkušenost nevím 

R9 neodpověděla jsem někdo jiný 
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R10 uvědomění si důležitosti rodiny a 

vztahů doma 

nevím 

R11 pracovní zkušenost, finance, 

jazykovou vybavenost 

denní kontakt s rodinou a dětmi 

R12 bohaté pracovní zkušenosti, 

finance, dala mi možnost být 

novým a lepším člověkem, poznat 

sebe sama, poznat arabský svět, 

kulturu, jazykovou vybavenost 

čas s rodinou, manželem 

 

Tabulka 53 Co emigrace dala 

  absolutní četnost relativní četnost 

bohaté pracovní zkušenosti 6 49,80% 

finance 4 33,20% 

poznání arabského světa/kultury 7 58,10% 

poznání sebe sama 3 24,90% 

potřebu rodiny 3 24,90% 

nové přátele 2 16,60% 

jazykovou vybavenost 5 41,50% 

neodpověděla 2 16,60% 
 

Tabulka 54 Co emigrace vzala 

  absolutní četnost relativní četnost 

nic jsem neztratil/a 3 24,90% 

české prostředí 1 8,30% 

čas s rodinou, manželem 5 41,50% 

ztráta sebe sama 1 8,30% 

iluze o některých přátelích 1 8,30% 

nevím 2 16,60% 
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Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 12 respondentů (100%) jak z Egypta, tak ze 

Saudské Arábie. Respondenti odpovídali vlastními slovy. Závěrečné zhodnocení, co 

emigrace respondentům dala a co naopak vzala, vyhodnotili následovně. Na otázku co 

emigrace dala 7 respondentů (58,1%) odpovědělo jednoznačně celkové poznání arabského 

světa, tamní kultury, zvyků, prostředí a obyvatel. Pro 6 respondentů (49,8%) znamenala 

emigrace bohatou pracovní zkušenost, 5 respondentů (41,5%) si odneslo dobrou 

jazykovou vybavenost, pro 4 respondenty (33,2%) znamenala rovněž vyšší finanční 

výdělky. Na čtvrtém místě se u 3 respondentů (24,9%) umístilo poznání sebe sama a  

u dalších 3 respondentů (24,9%) uvědomění si potřeby a důležitosti rodiny.  

Pro 2 respondenty (16,6%) znamenala emigrace získání nových přátel a 2 respondenti 

(16,6%) neodpovědělo. 

Na otázku co emigrace respondentům vzala 5 respondentů (41,5%) odpovědělo čas 

strávený s rodinou a nejbližšími, 3 respondenti (24,9%) uvedli, že emigrací nic neztratili, 

2 respondenti (16,6%) neuměli tento stav popsat, 1 respondent (8,3%) jako ztrátu uvedl 

ztrátu sebe sama, 1 respondent (8,3%) ztratil iluzi o některých svých přátelích a  

1 respondent (8,3%) uvedl jako ztrátu české prostředí. 
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9 DISKUZE 

Na základě údajů získaných z kvalitativního výzkumu z kazuistik vedené formou 

strukturovaného rozhovoru, kde jednotliví respondenti odpovídali většinou vlastními slovy, 

jsem provedla analýzu získaných informací v následující diskuzi. 

Z odpovědí na jednotlivé otázky u jednotlivých respondentů vyplynulo, že 

nejčetnější skupina respondentů vycestovala do zahraničí ve věku 18-27let, převážně  

za novou životní zkušeností, prací a vyšším finančním ohodnocením zejména v Saudské 

Arábii. Jednalo se především o ženy s vysokoškolským vzděláním. Dva respondenti  

ve věku nad 48let uvedli jako hlavní důvod pobytu v Saudské Arábii pouze finanční 

důvody. Další respondenti byli ve věkové skupině 28-37 let převážně se středoškolským 

odborným vzděláním a s delším pobytem zejména v Egyptě. Jejich motivačním prvkem  

pro pobyt v této zemi byl ve dvou případech sňatek s egyptským příslušníkem a doprovod 

manžela v jeho pracovních povinnostech. 

Dílčí výzkumná otázka č. 1 „Dostavilo se u Vás období euforie, nadšení a 

fascinace z „nového“ života/začátku? Jak dlouho trvalo? Jak jste vnímal/a 

toto nadšení?“ 

Mým předpokladem bylo prožití fáze euforie a nadšení u všech respondentů. Fáze 

euforie a nadšení se vyskytla u šesti respondentů (49,8%) z obou zemí a měla různě 

dlouhou dobu trvání, v jednom případě trvala 10 měsíců a ve třech případech až 3 roky, 

další časový úsek této fáze nebyl uveden. Při zjištění, co bylo pro respondenta největší 

motivací při vycestování mezi vidinou vyššího finančního zisku a poznání tamní kultury 

země, jednoznačně zvítězilo poznání tamní kultury, obyvatel a prostředí. Pozoruhodné je, 

že zhruba u pěti respondentů tato fáze neproběhla. Předpokládala jsem, že když se lidé 

dobrovolně rozhodnou pro takový krok v životě a odhodlají se vycestovat do arabských 

zemí, kde je naprostá odlišnost ve způsobu života, kultuře a tvrdším podmínkám oproti 

Evropě, bude u nich probíhat fáze nadšení a euforie z „ nového“ života/začátku a ze získání 

nových životních zkušeností. Můj předpoklad se splnil pouze částečně. 
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Dílčí výzkumná otázka č.  2 „Jaké jste prožíval/a vnitřní pocity a dojmy  

ve fázi adaptace na tamní kulturu?“ 

Předpokládala jsem, že u respondentů ze Saudské Arábie se dostaví více 

negativních pocitů než u respondentů z Egypta. U většiny respondentů se během fáze 

adaptace na tamní kulturu dostavily negativní i pozitivní pocity. Pouze jeden respondent 

nebyl vůbec sdílný o svých pocitech. Co se týče pozitivních pocitů u sedmi respondentů 

(58,1%) převážil pocit v podobě příjemné změny a prožití nových vzrušujících zážitků 

hlavně u respondentů z Egypta. Tady si dovoluji podotknout na návaznost k předcházející 

otázce fáze euforie a nadšení. Je zcela možné, že fáze euforie a nadšení se dostavila  

po aklimatizování se v dané zemi – hlavně u respondentů z Egypta ve fázi adaptace. 

Negativní pocity prožili ve fázi adaptace čtyři respondenti (33,2%) ze Saudské Arábie, kteří 

shodně uvedli tuto fázi jako těžkou adaptaci a šok na tamní kulturu. 

Dva respondenti (16,6%) negativní pocity neprožily. Je zcela zřejmé, že na výskytu těchto 

pocitů, hlavně u respondentů v Saudské Arábii má značný vliv přísný náboženský režim, 

segregace mezi ženami a muži, kodex oblékání, absolutní prohibice alkoholu a svoboda 

slova a projevu je značně omezená. Předpoklad k této dílčí otázce byl správný. 

Dílčí výzkumná otázka č.  3 „Jak jste prožíval/a fázi krize a jak dlouho 

trvala? Vyskytly se u Vás pocity frustrace? Smutku? Úzkosti? Nedostatek 

sebedůvěry? Deprese?…“  

Předpokládala jsem, že zvýšený výskyt negativních psychických problémů ve fázi 

krize u respondentů ze Saudské Arábie. U deseti respondentů (83%), kteří shodně uvedli 

dostavení se fáze krize, došlo k výskytu psychických problémů. Všichni respondenti  

ze Saudské Arábie (58,1%), prožili fázi krize různé intenzity s různě vystupňovanými 

psychickými projevy. V Egyptě se na prvních dvou místech objevily pocity frustrace a 

smutek a stesk po rodině. Respondenti však neuvedli intenzitu a časové rozmezí tohoto 

prožívání. 
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Saudská Arábie, co se týče těchto pocitů, byla mnohem horší. První místo obsadil 

stesk po rodině a smutek, a to u všech respondentů, na druhém místě byla úzkost rovněž 

blíže nedefinována a následovali pocity frustrace, nedostatek sebedůvěry a pocity 

osamělosti. Pouze u dvou jedinců (16,6%) byla zaznamenána deprese a ztráta identity.  

O dalším odrazu psychického rozpoložení po somatické stránce pojednává dílčí výzkumná 

otázka č. 5. Dle mého názoru se na tomto výskytu psychických problémů ve zvýšené míře 

podílí dodržování někdy až absurdních saudských zákonů a zvyků oproti loajálnějšímu 

životu a přijetí emigrantů v Egyptě. Spousta cizinců si nedokáže představit, s čím vším se 

budou muset při příjezdu do arabské země vyrovnat a přijmout za své, zvláště pokud 

vycestovali bez rodiny. Můj předpoklad se potvrdil. 

Dílčí  výzkumná  otázka č. 4 „Zaznamenejte do grafu Vaši fázi kulturního 

šoku a pocity, a jak dlouho trvaly?“ 

Mým předpokladem bylo, že oslovení respondenti mají dobrou znalost o pojmu 

„kulturní šok“ a vědí, jak jej definovat a zaznamenat do grafu. Z celkového pohledu 

vyplývá, že tři respondenti (24,9%) z obou zemí neprožili kulturní šok a pět respondentů 

(41,5%) neví, co pojem kulturní šok je a neumí ho vyjádřit a zakreslit do grafu. Jeden 

respondent (8,3%) uvedl, že zpětný kulturní šok byl daleko horší, ale výsledek do grafu 

nezaznačil ani daný skutek nepopsal, jeden respondent (8,3%) sdělil, že jeho křivka by 

vypadala rozhodně jinak, ale jak by vypadala, nezaznamenal. Našel se pouze jeden jediný 

respondent (8,3%), který velmi dobře popsal a časově zaznačil svůj kulturní šok. Zde mohu 

jednoznačně potvrdit, že můj předpoklad o znalosti pojmu „kulturní šok“ se nepotvrdil. 

Dílčí výzkumná otázka č. 5 „Pociťujete během pobytu odraz psychického 

rozpoložení po somatické stránce?“ 

Nejméně tělesných projevů se vyskytuje u respondentů v Egyptě. Jedná se převážně 

o poruchu spánku, depresi neurčité síly, smutek a pocity agrese blíže nedefinované.  

U respondentů ze Saudské Arábie je výsledek, který představuje daleko větší výskyt 

tělesných projevů zřejmě jako vystupňované reakce na stres, poněkud horší oproti 

respondentům z Egypta. 
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Hlavním problémem se ukázaly poruchy spánku a deprese, rovněž v neurčité síle a 

trvání, druhé místo obsadila nervozita spojená s úzkostí, po které následoval výskyt dalších 

projevů, jako chvění rukou, pocity agrese, zhoršená schopnost koncentrace, zažívací potíže. 

Jeden respondent (8,3%) uvedl klimakterium, což se nedá přičítat pobytu v zahraničí, ale 

normálnímu biologickému projevu v určitém věku ženy. U čtyř respondentů (33,2%) se 

nedostavilo žádné psychické rozpoložení po somatické stránce. Jak jsem již uvedla v dílčí 

výzkumné otázce č. 3, hlavní vliv působení na psychický stav člověka má samozřejmě dané 

prostředí, nicméně nemůžeme ho považovat za jediné. Dalšími nepřímo souvisejícími 

faktory jsou psychická zdatnost jedince, genetická výbava, schopnost adaptace a vliv 

rodiny a nejbližších lidí. Předpoklad, který jsem měla a který souvisel se vzájemnou 

propojeností psychické a tělesné složky jedince se potvrdil. 

Dílčí výzkumná otázka č. 6 „Co Vás positivně a co negativně ovlivnilo  

ve fázi přizpůsobení?“ 

Předpokládaným cílem ve fázi přizpůsobení je ovlivnění jedince tamní kulturou a 

zvyklostmi dané země, ztotožnění se s tamním životem a vytvoření si respektu k jiným 

národnostem. U jedenácti respondentů (91,3%) se dostavilo pozitivní ovlivnění jedince 

tamní kulturou, ale rovněž u sedmi respondentů (58,1%) se zároveň dostavilo i negativní 

ovlivnění tamní kulturou, pouze jeden respondent (20%) uvedl, že negativní ovlivnění 

tamní kulturou nepocítil a nedokázal vyjádřit. U egyptských respondentů je na prvním 

místě, v pozitivním ovlivnění jedince, poznání tamní kultury, cestování po tamní zemi, 

uvědomění si svého „já“ a kvalit své rodné země. Naproti tomu však stojí vnitřní 

neztotožnění se s některými tamními rituály a reorganizací tamního státního systému. Co se 

týče respondentů ze Saudské Arábie v pozitivním ovlivnění, je na prvním místě rovněž 

poznání tamní kultury, cestování po tamní zemi, dále silné finanční zázemí  

u zaměstnavatelů a zdokonalení se v jazyce. 

V negativním světle se objevují v mírném počtu rovněž reorganizace státního 

systému a neschopnost jasného definování negativních pocitů, i když je uváděno 

nevyskytnutí se těchto pocitů. U většiny respondentů by se pozitivní vnímání kulturních 

rozdílů dalo zhodnotit jako vnitřní „zklidnění“ a pochopení arabské kultury, jako vnímání 

něčeho nového, vzrušujícího a vyzkoušení si„žití“ tamního života a kultury. Cíl mého 

předpokladu i přes všechny odlišnosti arabské kultury byl splněn. 
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Dílčí výzkumná otázka č.  7 „Máte prostor pro svoje zvyky a záliby? Jak 

probíhá Vaše duševní hygiena a relaxace?“  

Mým předpokladem pro duševní hygienu, v rámci prevence výskytu negativních 

pocitů s odrazem do somatické stránky, byl dostatek času a prostoru pro relaxaci. Celkem 

sedm respondentů (58,1%) uvedlo, že mělo dostatek času a prostoru pro svoje záliby a 

relaxaci. Dva respondenti (16,6%) neměli a čtyři respondenti (33,2%) uvedli, že měli málo 

času, což je více pravděpodobné u respondentů, které doprovázela rodina a u respondentů 

pro které byla na hlavím místě finanční motivace. 

Největší relaxací pro respondenty byla četba knih a sledování filmů, na druhém 

místě se vyskytly výlety po okolí a nákupy na tamních tržištích či v obchodních domech 

velkých měst, malování obrazů a ruční práce. Sport, schůzky s přáteli, osobní klid a 

programy na české ambasádě se umístili shodně na třetím místě. Předpokládaný cíl byl 

splněn. 

Dílčí výzkumná otázka č. 8 „Litujete pobytu v zahraničí? Chtěl/a jste se 

někdy vrátit zpět?“ 

Předpokladem mé otázky byl, alespoň u poloviny respondentů hlavně ze Saudské 

Arábie, výskyt lítosti nad pobytem, výčitky, že odcestovali a výskyt pocitu dřívějšího 

návratu domů. Dle zjištěného výsledku, který mne hodně překvapil, je, že lítost  

nad pobytem v zahraničí i přes všechna úskalí a působící faktory nesdílel žádný 

respondent (100%). Zaváhání s pocitem dřívějšího návratu domů se projevil pouze u čtyř 

respondentů (33,2%), kdy pouze jeden z nich uvedl, že tento pocit měl spíše z důvodu 

plnění rodinné povinnosti jako doprovod. Další čtyři respondenti (33,2%) se s tímto 

pocitem nesetkali a zbylí čtyři respondenti (33,2%) uvedli, že snad se někdy domů vrátí, 

či při výskytu zvýšeného bezpečnostního rizika. Zde mohu pouze konstatovat, že můj 

předpoklad nebyl správný. Je možné si to vysvětlit tak, že jedinec je schopen se i 

v obtížných či pro něj nezvyklých situacích zadaptovat, či nepovažuje životem dané 

překážky za až tak nebezpečné, které by pro něj znamenaly život ohrožující stav. 
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Dílčí výzkumná otázka č. 9 „V čem splňuje pobyt v  zahraničí Vaše 

očekávání? V čem Vás zklamal?“ 

Předpokládala jsem, že většina respondentů během pobytu v zahraničí dosáhne 

svých cílů. Na tento přímý dotaz odpovědělo kladně sedm respondentů (58,1%), čtyřem 

respondentům (33,2%) se očekávání splnilo pouze částečně a pouze jednomu 

respondentovi (8,3%) se cíl nesplnil. Velkou skupinu ve splnění očekávání z pobytu 

v tamní zemi tvořilo pět respondentů (41,5%), kterým se splnilo očekávání ve vyšším 

finančním výdělku, další dvě početné skupiny o čtyřech respondentech (33,2%) se 

podařilo navázat nová přátelství, soudržnost v mezilidských vztazích a získání nových 

pracovních zkušeností. Třem respondentům (24,9%) se splnilo očekávání v jazykovém 

zdokonalení se, u dalších třech respondentů (24,9%) se splnilo přání o životě bez stresu. 

Pouze dva respondenti (16,6%) uvedli splnění očekávání od pobytu v tamní zemi, že 

mohli pobyt sdílet s rodinou. Co se týče zklamání, nejpočetnější skupinou, která zklamala 

pět respondentů (41,5%), je finanční výdělek, pro další tři respondenty (24,9%) bylo 

velkým zklamáním tamní životní prostředí, hlučnost, nepořádek na ulicích a 

neorganizovaný státní systém. Poslední třetí skupinou, která zklamala tři respondenty 

(24,9%) byl nedostatek času, lidská přetvářka a náročnost pobytu v tamní zemi s rodinou. 

Předpoklad k této dílčí otázce byl správný. 
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Dílčí výzkumná otázka č. 10 „Co Vám emigrace dala? Co Vám emigrace 

vzala?“ 

Hlavním důvodem k položení této otázky na závěr byla moje zvědavost, jak 

emigranti hodnotí svůj život v zahraničí s určitým časovým odstupem, co je k vycestování 

vedlo, co pobytem v dané zemi získali a co naopak ztratili. Na otázku, co emigrace dala, 

sedm respondentů (58,1%) odpovědělo jednoznačně celkové poznání arabského světa, 

tamní kultury, zvyků, prostředí a obyvatel. Pro šest respondentů (49,8%) znamenala 

emigrace bohatou pracovní zkušenost, pět respondentů (41,5%) si odneslo dobrou 

jazykovou vybavenost, pro čtyři respondenty (33,2%) znamenala rovněž vyšší finanční 

výdělky. Na čtvrtém místě se u tří respondentů (24,9%) umístilo poznání sebe sama a  

u dalších třech respondentů (24,9%) uvědomění si potřeby a důležitosti rodiny. Pro dva 

respondenty (16,6%) znamenala emigrace získání nových přátel a dva respondenti 

(16,6%) neodpověděli. 

Na otázku, co emigrace respondentům vzala, pět respondentů (41,5%) odpovědělo 

čas strávený s rodinou a nejbližšími, tři respondenti (24,9%) uvedli, že emigrací nic 

neztratili, dva respondenti (16,6%) neuměli tento stav popsat, jeden respondent (8,3%) 

jako ztrátu uvedl ztrátu sebe sama, jeden respondent (8,3%) ztratil iluzi o některých svých 

přátelích a jeden respondent (8,3%) uvedl jako ztrátu české prostředí. 

Hlavní výzkumná otázka  

Mým hlavním cílem pro sepsání této práce bylo zjistit působení kulturního šoku, 

hlavně jeho fází na člověka a tím tak porozumět jeho bio-psychosociálním potřebám. 

Jednotlivé fáze jsem více zkoumala a analyzovala v dílčích otázkách, pro bližší pochopení 

prožívání kulturního šoku a jeho vliv na člověka mi pomohly částečně odkrýt pomocné 

otázky, které se vyskytují v kazuistice. Mezi jednotlivé fáze kulturního šoku se řadily tyto 

oblasti: prožívání fáze euforie a nadšení, fáze adaptace, pocity ve fázi krize, odraz 

psychického rozpoložení po somatické stránce, fáze přizpůsobení, způsob prevence v boji 

proti stresu, splněná očekávání a zklamání, a osobní přínos či ztrátu z emigrace. 
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Během analyzování jednotlivých kazuistik jsem si potvrdila správnost svého 

zaměření na cíl a uspořádala si prioritu výzkumných otázek. Na základě poskytnutých 

informací, které jsem získala, mohu konstatovat, že některé odpovědi jsou velmi zajímavé 

a některé jsou ve vzájemném rozporu. 

Respondenti se měli možnost vyjádřit k jednotlivým otázkám svými vlastními 

slovy, vyjma prvních čtyř zjišťovacích otázek. Otázky byly sestaveny tak, aby jednotliví 

respondenti dokázali svoje vnitřní pocity a projevy zaznamenat. 

Dle zjištěných dat mohu konstatovat, že pobyt emigrantů v zahraničí byl a je 

obohacujícím pobytem nejen po stránce osobní, ale hlavně pracovní. Po zdravotní stránce 

je zde prokázáno, že kulturní šok působí spíše negativně na člověka, což začíná hned  

po příjezdu, kdy jedinec prožívá stres už jen kvůli nepodobnosti kultury, do které zvláště 

arabské přicestoval, kvůli rodině a nejbližším, které ve „svém domácím“ prostředí 

zanechal. Čím blíže je své rodné zemi, tím menší jsou kulturní rozdíly a tím je menší i 

kulturní šok. 

Na toto téma je zpracováno již více prací hlavně v zahraničí, u nás znalosti o pojmu 

„kulturní šok“, jak jsem se mohla přesvědčit, jsou stále malé. 

Analýzy, které jsem si mohla pročíst, přinesly hodně nových poznatků a jejich 

závěry byly buď úplně podobné mým úsudkům, nebo malinko odlišné. Je to zřejmě dáno 

úhlem pohledu na daný problém a úhlem pohledu jednotlivých oslovených respondentů. 

Moje práce se zabývala pouze malou částí výzkumného šetření a soustředila se 

pouze na prožitky a pocity lidí ze dvou zemí – Egypt a Saudská Arábie, tudíž se nemůže 

dle mého názoru porovnávat s ostatními výzkumy. 

Cíle práce byly splněny. 



102 

 

ZÁVĚR 

Ať si myslíme, či říkáme cokoliv, vždy jsme příslušníky nějaké kultury, která je 

nám dána a která v nás žije. Na této naší kultuře buď můžeme stavět svůj vlastní pohled 

na svět, protože jí věříme, anebo si můžeme rozšířit obzor multikulturního světa, přijmout 

ho a umět žít s naprosto odlišnou kulturou. Záleží jen na nás, pro co se sami rozhodneme a 

který pohled na svět nám lépe bude vyhovovat a bude pro nás tím nejlepším zázemím. 

Po roce 1989, kdy se otevřely hranice České republiky světu, se rozmohla nejen 

velká možnost cestování pro naše občany, ale nastal i obrovský příliv zahraničních turistů 

a emigrantů do naší země, proto se již můžeme téměř všude setkat s příslušníky jiných 

etnických skupin. Z tohoto důvodu je na místě a nutné věnovat aktuální pozornost pojmu 

„kulturní šok“. 

Kulturní šok popisují někteří autoři jako onemocnění vznikající vazbou mezi 

člověkem a cizím prostředím, které se projevuje psychosomatickými projevy různé 

intenzity a různě dlouhého trvání. Jak, ale již víme, většina somatických onemocnění 

pramení právě z psychických projevů a ze „zakódovaných“ vzorců chování člověka. 

Délka tohoto procesu však závisí na nás samotných, jak dalece jsme se schopni 

přizpůsobit daným změnám, které nás v cizí kultuře čekají. Pro některé jedince je však 

tlak tamního okolí tak obrovský, že danou změnu nepřijmou, cítí se osamoceni, jsou 

frustrováni z odlišné kultury a z dané země brzy „ utečou“. 

V teoretické části byly vysvětleny pojmy, jako je kulturní šok a zpětný kulturní 

šok, kultura a duševní zdraví a jeho odchylky v kulturním šoku, migrace, multikulturní 

výchova a transkulturní psychologie. Stručná charakteristika arabských zemí, Egypt a 

Saudská Arábie, a rozdílu mezi nimi je popsána v samostatných dvou kapitolách 

v teoretické části, kterou zakončují teoretickou část. 

Ve výzkumné části byly shrnuty výsledky kvalitativního výzkumu formou 

kazuistiky od dvanácti respondentů, kteří z různého důvodu pobývali v zahraničí. 

Kazuistika byla anonymní, respondenti odpovídali vlastními slovy formou 

strukturovaného rozhovoru a při vyhodnocení byly použity všechny odpovědi. 
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Výzkumné otázky jsem rozdělila na hlavní, dílčí a podpůrné. Podpůrné otázky 

byly doplňující otázky pro lepší zpracování a pochopení i ostatních vlivů působících  

na člověka v kulturním šoku, jako je např. chybění „něčeho“ z české kultury, vnímání 

kulturních rozdílů, vztahové vazby před emigrací. Dílčí otázky, které jsou rozepsány 

v závěrečné diskuzi, jsou důležité a týkající se přímo jednotlivých fází kulturního šoku. 

Poslední dílčí otázka se zabývala celkovým pohledem na emigraci, co lidem dala a co jim 

naopak i vzala. Na všechny dílčí otázky jsem předpokládala potvrzovací odpovědi a  

dle výsledků analýzy mohu konstatovat, že mé domněnky byly pouze z poloviny správné. 

Hlavní výzkumná otázka nám měla odpovědět, jaký vliv má kulturní šok a jeho 

fáze na člověka na jeho zdraví a tím pomoci porozumět jeho bio-psycho-sociálním 

potřebám. Tuto první část závěru jsem zcela předpokládala. Bylo prokázáno, že kulturní 

šok přinesl respondentům nejen pozitivní pocity a zážitky v podobě nových poznatků a 

zážitků z tamní kultury, ale také i svou negativní stránku v podobě nepříjemných pocitů až 

projevů po somatické stránce, na které je daný jedinec bohužel sám. Pro mne prvním 

překvapujícím momentem byl a je závěr, že žádný z daných respondentů, který prožíval 

negativní pocity v podobě deprese, ztráty identity či různě silné úzkosti a smutku i se 

somatickými projevy, neuvedl vyhledání odborné pomoci. Druhým stěžejním momentem 

byla skutečnost, že žádný z respondentů nelitoval pobytu v zahraničí či ani nepocítil 

silnou touhu návratu domů přes všechna úskalí spojená s pobytem a s pocity, které někteří 

respondenti uvedli. Což je však možné, že u většiny tzv.“šokovaných“ respondentů 

dochází během pobytu v tamní zemi k ustálenějšímu stavu mysli, naleznutí onoho 

pomyslného středu mezi hranicemi frustrace a nadšení a daný jedinec, až na některé 

výjimky, si na tamní prostředí chtíc nechtíc časem zvykne, zjistí, že vlivem okolí se 

některé věci dají dělat i jiným způsobem než jak je naučený a postupně zjišťuje, co si 

může dovolit, a kde jsou hranice a následně pak v nějakém dotazníkovém šetření si 

„pouze“ posteskne a otevře své potlačované vnitřní emoce. 

Tato fakta a výzkumné závěry, které jsou uvedeny v této bakalářské práci, by měly 

sloužit jako informační zdroj pro člověka, který zvažuje vycestování do zahraničí a má 

potřebu získat jakýsi náhled o životě člověka v tamní zemi. 

Závěr mé bakalářské práce bych ráda zakončila citátem: 

“Chceme-li opravdu poznat cizí země, naučme se nesrovnávat.  

Otevřeme se novým věcem, nehodnoťme podle našich měřítek, jen přijímejme 

a respektujme. Vzpomeňme si, jak sami oceňujeme respekt od druhých.“
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Bakalářská práce je zaměřena na kulturní šok, jeho prožívání a vliv na člověka během jeho 

pobytu v zahraničí. Jelikož kulturní šok nepůsobí na jedince pouze po stránce osobní, 

pracovní, ale především a hlavně po stránce zdravotní, ráda bych vás v této práci 

informovala nejen o jednotlivých prožitcích a pocitech obyčejných lidí, kteří v dané zemi 

pobývají, ale také o možnosti působení kulturního šoku na zdraví člověka a na 

připravenost lidí na jejich pobyt v emigraci. V teoretické části jsou definovány pojmy 

kulturní šok, migrace, duševní zdraví, transkulturní psychologie a fakta o Saudské Arábii a 

Egyptě. Hlavní součástí práce je kvalitativní výzkum, který se zabývá vlivy a otázkami 

pocitů a prožitků obyčejných lidí na jejich zdraví během emigrace. Hlavní výzkumná 

otázka, jaký vliv má kulturní šok na člověka hlavně po stránce somatické, byl zodpovězen. 
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Příloha 1 Kazuistika 
 

Milá kolegyně, milý kolego. 

Dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění následující kazuistiky vedené 

formou strukturovaného rozhovoru, týkající se Vašeho dlouhodobého pobytu v zahraničí. 

Jsem studentkou Univerzity Karlovy na Lékařské fakultě v Hradci Králové, obor 

Ošetřovatelství. 

Tato kazuistika formou strukturovaného rozhovoru je anonymní a Vaše odpovědi budou 

použity v mé závěrečné bakalářské práci na téma „ Kulturní šok a jeho vliv na člověka“. 

Prosím vyplňte jej dle svého vlastního vnitřního cítění a prožitků získaných během pobytu 

v zahraničí. Nevyhýbejte se prosím ani negativním pocitům, které jsou velmi významné 

pro lepší porozumění lidské psychiky a kulturního šoku. 

Cílem mé práce je zjištění vlivu a působení kulturního šoku na člověka v cizím prostředí  

a porozumět jeho bio - psychosociálním potřebám a jeho prožívání jednotlivých fází 

kulturního šoku. 

Děkuji za Váš strávený čas. 

Marie Vysoudilová 
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1. Kolik Vám bylo let, když jste vycestoval/a do zahraničí? 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

2. Vaše pohlaví: 

 žena  

 muž  

3. Vaše vzdělání: 

 základní  

 vyučen/a 

 střední (odborné) 

 vysokoškolské 

4. V jaké zemi a jak již dlouho tam pobýváte? 

............................................................................................................................................................... 

5. Co Vás přimělo k pobytu v zahraničí? 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

6. Dostavilo se u Vás období euforie, nadšení, fascinace z „nového“ života/začátku ? 

Jak dlouho trvalo? Jak jste vnímal/a toto nadšení? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

7. Jaké jste prožíval/a vnitřní pocity a dojmy ve fázi pobytu v zahraničí a adaptace na 

tamní kulturu? 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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8. Vyskytl se u Vás pocit, že jste si vše „růžově“ představoval/a a realita Vás zklamala 

či naopak potěšila? Z jakého důvodu? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

9. Projevil se u Vás pocit frustrace? Úzkosti? Smutku? Pocit osamělosti a beznaděje? 

Ztráta identity? Nedostatek důvěry? Stesk po rodině? Deprese? Pokud ano, jak jste 

tuto fázi krize prožíval/a a jak dlouho trvala? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

10. Zaznamenáte do zobrazeného grafu Vaši fázi kulturního šoku a sdílené pocity? 

Jak dlouho trvaly? 

 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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11. Pociťujete během pobytu v zahraničí odraz psychického rozpoložení po somatické 

stránce? Jak je zvládáte a jak dlouho trvají? 

a) Nervozita – úzkost, zoufalství 

b) Chvění rukou 

c) Poruchy spánku – nespavost, nadměrná spavost  

d) Nevolnost  

e) Bušení srdce  

f) Pocity agrese  

g) Deprese 

h) Zmatenost, zhoršená pozornost a koncentrace 

Případně jiné a jaké? 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

12. Obohacuje Vás vnitřně nějakým způsobem pobyt v zahraničí? Je něco, co Vás 

pozitivně a co negativně ovlivňuje? Sžil/a jste se s tamní kulturou – fáze 

přizpůsobení? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

13. Jak vnímáte tamní kulturní rozdíly? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

14. Co se Vám nejvíce líbí na tamní kultuře? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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15. Chybí Vám něco z české kultury? 

a) Svátky 

b) Kultura stravování – jídlo, zvyky 

c) Pracovní doba 

d) Svoboda 

e) Kulturní programy 

f) Prostředí – lesy, hory 

g) Případně jiné a jaké? 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

16. Máte prostor pro svoje zvyky a záliby? Jak probíhá Vaše duševní hygiena - 

relaxace? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

17. Litujete pobytu v zahraničí? Chtěl/a jste se někdy vrátit zpět? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

18. V čem splňuje pobyt v zahraničí Vaše očekávání? A v čem Vás zklamal? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

19. Jaké byly a jsou Vaše vztahy s rodinou, kolegy a s českými přáteli v době 

emigrace – pochopení nebo stav nepřijetí, závisti? A z jakého důvodu? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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20. Jaké jsou Vaše vztahy s tamním okolím – přijetí do tamní společnosti, vztahy na 

pracovišti...? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

21. Co Vám emigrace dala a co naopak vzala? 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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Příloha 2 Culture shock questionnaire by Ronald Taft 
 

Culture shock questionnaire by Ronald Taft 
 

A. Core' culture shock items 

1. Do you feel strain from the effort to adapt to a new culture?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all  

2. Have you been missing your family and friends back home?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all  

3. Do you feel generally accepted by the local people in the new culture?  

No  

Not sure  

Yes  

4. Do you ever wish to escape from your new environment altogether?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all  

5. Do you ever feel confused about your role or identity in the new culture?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all  
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6. Have you found things in your new environment shocking or disgusting?  

Many things  

A few things  

None  

7. Do you ever feel helpless or powerless when trying to cope withthe new culture?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all 109 

B. Interpersonal stress items  

1. Do you feel anxious or awkward when meeting local people?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all  

2. When talking to people, can you make sense of their gestures or facial expressions?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all  

3. Do you feel uncomfortable if people stare at you when you go out?  

Very uncomfortable  

Slightly uncomfortable  

Not at all  

4. When you go out shopping, do you feel as though people may be trying to cheat 

you?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all 
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5. Are you finding it an effort to be polite to your hosts?  

Most of the time  

Occasionally  

Not at all  

Scoring: First response . 2, second response . 1, third re-sponse . 0  

If the combined 12-item version is used, it is recommended to alternate the items from 

sections A and B.  


