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Abstrakt 

Diplomová  práca  pozostáva  z  teoretickej  a  empirickej  časti.  Teoretická  časť  je 

zameraná   na  definíciu  pojmov  súvisiacich  s  migráciou  a  integráciou  migrantov  v 

medzinárodnom,  národnom  i  lokálnom  kontexte.  Špeciálna  kapitola  teoretickej  časti  je 

venovaná  občianskej  participácii  migrantov,  pričom  pojem  občianskej  participácie  je 

uvedený do súvislosti s aktivitami organizácii občianskej spoločnosti.  Cieľom empirickej 

časti je poskytnúť hlbší pohľad na občiansku participáciu ruskej menšiny na živote českej 

občianskej  spoločnosti  na  základe  výskumu  organizácií,  ktoré  ju  združujú.  Kvalitatívny 

výskum je realizovaný prostredníctvom štrukturovaných rozhovorov so zástupcami týchto 

organizácií, ktoré sú následne analyzované metódou otvoreného a selektívneho kódovania. 

Výsledky výskumu sú prezentované formou analytických zistení so zámerom identifikácie 

bariér, ktoré bránia participácii ruskej menšiny na verejnom živote v ČR, ako aj následných 

odporúčaní na ich prekonávanie.

Kľúčové slová: integrácia, menšina, migrant, migrácia, organizácie občianskej spoločnosti, 

participácia 

Abstract

My diploma thesis consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part is 

focused on the definition of migration and integration of migrants, both at the international, 

national and regional context. A special chapter is devoted to the theory of civic participation 

of  migrants.  The  concept  of  civic  participation  is  perceived  in  relation  to  the  non- 

governmental  organizations.  The  aim of  the  empirical  part  is  focused  on  providing  the 

further insight into the civic participation of Russian minorities in the public  life of Czech 

civil  society based on the research of the civil  society organizations associating Russian 

community.  Qualitative  research  is  conducted  through  the  structured  interviews  with 

representatives  of  these  organizations,  which  are  analyzed  by  the  method  of  open  and 

selective coding. The research results are presented in the analytical findings with a view to 

identifying barriers to civic participation of Russian minorities in the Czech Republic as well 

as the subsequent recommendations to overcome them.

Key  words:  civil  society  organizations,  integration,  migrant,  migration,  minority, 

participation  
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Úvod

Česká republika musela po páde komunizmu v roku 1989 - podobne ako aj ostatné 

štáty V4, čo najrýchlejšie iniciovať náročne a častokrát obyvateľstvu nesympatické reformy, 

ktoré  mali  za  úlohu  naštartovať  hospodársky  rast  a  vybudovať  znovu  demokratickú 

spoločnosť v krajine. Tieto náročné transformačné procesy mali zároveň pripraviť pôdu pre 

vstup ČR do európskych a transatlantických medzinárodných štruktúr. Premeny boli žiadúce 

vo všetkých spoločenských sférach: politickej, ekonomickej ale i sociálnej.  V 90. rokoch sa 

taktiež  opäť  začína  objavovať  pojem občianskej  spoločnosti,  ktorý  sa  bývalému režimu 

podarilo za svojej éry takmer doslova „pochovať“. Ďalšou strategickou a náročnou úlohou 

českej spoločnosti bolo teda znovuvybudovanie a obnovenie činnosti jej organizácií.    

Okrem toho, že sa ČR musí vysporiadať s vlastnými vnútornými problémami, musí čeliť 

ďalšiemu,  pre  ňu  úplne  novému  fenoménu,  s  ktorým  doposiaľ  nemala  skúsenosť.  S 

otvorením hraníc totiž prichádzajú čoraz väčšie vlny imigrantov, okrem iného aj z krajín 

bývalého Sovietskeho zväzu.  Tí sa tu predovšetkým snažia hľadať lepší život vo všetkých 

aspektoch, pričom mnohí z nich sa plánujú v českej zemi usadiť dlhodobo alebo dokonca 

natrvalo.  Problematika ich integrácie sa tak stáva stále aktuálnejšou témou a jej  riešenie 

zohráva dôležitú úlohu v rámci spoločného súžitia menšiny s väčšinou. Legislatívny rámec 

integračnej  politiky ČR sa vyvíjal  a  prispôsoboval  na  základe  migračného vývoja a  bol 

ovplyvňovaný  prípravnou  fázou  vstupu  ČR do  EÚ  v  roku  2004,  keď  sa  zároveň  stala 

súčasťou  i  Schengenského  priestoru.   Pritom sa  javí,  že  významnú úlohu pri  integrácií 

imigrantov  zohrávajú  práve  nevládne  neziskové  organizácie  ako  priamo  pri  procese 

začleňovania,  tak  aj  pri  definovaní,  resp.  ovplyvňovaní  integračnej  a  migračnej  politiky 

vôbec.   

Špecifickú imigračnú skupinu v  ČR predstavuje ruská menšina. Socioekonomická situácia v 

Rusku je jednou z hlavným dôvodov ich pohybu a taktiež ovplyvňuje počet a štruktúru 

ruskej  komunity  v  ČR.  Rusi  prichádzajú  do  tejto  krajiny  predovšetkým kvôli  lepším a 

kvalitnejším podmienkam na život. Síce k nim zo strany majority cítiť ešte niekedy určitý 

negativizmus,  k  väčším  konfliktom  nedochádza.  Ruská  komunita  však  zostáva  naďalej 

komunitou  veľmi  uzavretou.  Nesnaží  sa  veľmi  participovať  ani  príliš  angažovať  na 
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verejnom živote. Dokonca sa ani nezdružujú a to napriek existencií organizácií a spolkov, 

ktoré sa o to  snažia (napr.  Ruská tradice alebo Artěk). To kontrastuje so skúsenosťami zo 

zahraničia, kde sa práve organizácie jednotlivých etnických skupín stávajú tzv. štartovacím 

motorom procesu ich integrácie do spoločnosti.     

Cieľom tejto práce je zmapovať činnosť a definovať úlohu organizácií združujúcich ruských 

príslušníkov, analyzovať ich metódy, služby, nástroje a spôsoby, ktoré volia pri integrácií 

svojich  členov  do  českej  spoločnosti.  Ďalším cieľom je  zhodnotiť  a  preskúmať  záujem 

samotnej ruskej menšiny participovať na verejnom živote a taktiež definovať úskalia, ktoré 

im k tomu bránia.   

V teoretickej  časti  diplomovej  práce  vymedzujem problematiku  migrácie  a  následne  ju 

zasadzujem  do  globálneho  kontextu,  kontextu  EÚ  a  ČR.  Takisto  venujem  postupne 

pozornosť vývoju jednotlivých migračných a integračných politík a popisujem jednotlivé 

špecifiká migračných vĺn  Rusov v ČR.  Špeciálna kapitola  teoretickej  časti  je venovaná 

občianskej  participácii  migrantov,  pričom  pojem  občianskej  participácie  je  uvedený  do 

súvislosti s aktivitami organizácii občianskej spoločnosti.  Empirická časť analyzuje činnosti 

organizácií,  skúma  ich  vzťah  smerom k  českej  občianskej  spoločnosti,  ďalej  motiváciu 

ruskej menšiny podieľať sa na verejnom dianí.  

Hlavným a zároveň nosným pilierom výskumu je metóda štrukturovaných rozhovorov, ktoré 

som viedol s predstaviteľmi jednotlivých ruských združení. Pomocným zdrojom pre získanie 

výskumného materiálu je obsahová analýza dokumentov: oficiálnych internetových stránok, 

prípadne výročných správ.  V závere budú zhodnotené dosiahnuté ciele práce,  definované 

závery a odporúčania, ktoré navrhnem na základe výsledkov analýzy. 
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1      Migrácia 

1.1 Vymedzenie pojmu migrácia, migrant

Existuje  celý  rad  teoretických  prístupov,  ktoré  vysvetľujú  podstatu,  príčiny  a 

dôsledky  migrácie.  Podobne  je  to  aj  s  výrazom migrant.  Migrantom je  „každý  nositeľ  

fenoménu cezhraničného pohybu obyvateľstva bez ohľadu na rozmanité dôvody, ktoré ho  

vedú k opusteniu krajiny pôvodu... “ (Štefančík, 2010).  V odbornej literatúre môžeme nájsť 

aj  výrazy  ako:  emigrant,  imigrant,  utečenec  alebo  dokonca  transmigrant.  Niekedy  sa 

namiesto pojmu migrant používa pojem cudzinec, čo nemusí byť vždy korektné, pretože z 

právneho  hľadiska  môžeme  za  cudzinca  označiť  iba  osobu,  ktorá  nedisponuje  štátnym 

občianstvom cieľovej krajiny. 

Pojmom  migrácia  sa  označuje  forma  priestorovej  mobility  medzi  dvoma  územnými 

jednotkami  s cieľom  zvyčajne  trvalej  zmeny  pobytu  (Kučera,  Pavlík,  2002).  Podľa 

Matouška (2008) sa pod migráciou rozumie „pohyb obyvatel z jedné země či kontinetu do  

druhé,  tedy  mezinárodní  migrace“. Prístup jednotlivých komunít  k  novo prichádzajúcim 

alebo  tým,  ktorí  sa  o  príchod  pokúšali,  má  v  histórií  ako  aj  v  dnešnej  dobe  mnoho 

spoločného,  pretože  spoločnosti  sa  vždy  snažili  kontrolovať  príliv  cudzincov  na  svoje 

územie. 1

Môže sa jednať taktiež o ohraničený proces presunu ľudí  charakteristický  prekonávaním 

štátnych hraníc.  Pri  migrácii  rozlišujeme tzv.  dobrovoľnú migráciu,  ktorá je podmienená 

napr. účelom štúdia, zjednotenia rodiny , zamestnania atď. Za nedobrovoľnú alebo vynútenú 

migráciu  môžeme  považovať  migráciu  spôsobenú  prenasledovaním,  prírodnými 

katastrofami alebo konfliktami, ktoré predstavujú ohrozenie jednotlivca.  

V migrácií  nie  sú zahrnuté napr.  formy priestorovej  mobility.  Tie  sa  delia  na dočasné a 

periodicky sa opakujúce, ako je dochádzanie za prácou, turistika, študijný pobyt a iné. Za 

kritérium začlenenia do migračných pohybov sa považuje vo väčšine prípadov buďto doba 

pobytu alebo právny status (Drbohlav, 1995). 

1 Najvýznamnejšiu vlnu migrácie v stredovekej Európe poznáme pod názvom Sťahovanie národov.
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Na základe vyššie uvedeného môžeme rozdeliť teda migráciu do troch hlavných skupín: 

priestorovú, časovú a kauzálnu. Daná klasifikácia je však iba jednou z mnohých ponúkaných 

alternatív. 

1.2 Globálne trendy v migrácii

Migrácia je tak stará ako ľudstvo samotné. V roku 2010 dosiahol počet migrantov 

hodnotu  214  miliónov  osôb.  Najväčší  počet  migrantov  žije  v USA.  Až  57%  všetkých 

migrantov  žije  v krajinách  s vysokým  hrubým  domácim  produktom.  V týchto  krajinách 

migranti  predstavujú  až  10%  celkovej  populácie.  Na  základe  výskumnej  správy 

Medzinárodnej  organizácie  pre  migráciu  (IOM)  z  roku  2011  považuje  väčšina  krajín 

percento migrácie za uspokojivé. Len tri krajiny , a to Francúzsko, Rusko a Saudská Arábia 

za  príliš  vysoké,  zatiaľ  čo  Kanada  za  príliš  nízke.  V dvadsiatich  najväčších  svetových 

veľkomestách sveta  žije  až 37 miliónov migrantov. Dvadsaťpäť miest na svete dosahuje 

populáciu migrantov vyššiu ako 25% z celkového počtu obyvateľov. Krajiny, ktoré prijímajú 

najväčší počet imigrantov (Nemecko, India, Ukrajina, Veľká Británia a  Rusko) sú zároveň 

krajinami, odkiaľ odchádza najväčší počet emigrantov. Z celkového počtu migrantov tvoria 

51%   ženy.  Deti  a mladí  ľudia  taktiež  tvoria  výraznú  časť  populácie  migrantov,  čo  je 

spôsobené  najmä  kontextom  opätovného  spájania  rodín.  Významnú  časť  migrácie 

predstavuje aj tzv. samostatná  migrácia mladých ľudí (IOM, 2011). 

Dôležité  je  rozlišovať  pojmy  migrant a  žiadateľ  o  azyl,  pretože  na  každú  skupinu  sa 

vzťahujú zvyčajne iné zákony.2 Na základe Dohovoru o právnom postavení utečencov, ktorá 

bola prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1951, je utečenec „...ktorákoľvek osoba,  

ktorá  sa  nachádza  mimo  svoju  vlasť  a  má  oprávnené  obavy  pred  prenasledovaním  z  

dôvodov  rasových,  náboženských,  národnostných,  či  z  dôvodu  k  príslušnosti  k  určitým  

spoločenským vrstvám alebo taktiež zastávania určitých politických názorov, a je neschopná  

prijať alebo vzhľadom k vyššie uvedeným obavám odmieta ochranu svojej vlasti...“.3

2 V Českej republike sa na žiadateľov o azyl vzťahuje konkrétne  zákon č. 325/1999 Zb., o azyle. Zákon bol 
neskôr kvôli potrebám harmonizácie azylového práva ČR s EÚ upravený novelou z roku 2002.

3 Viď  Dohoda  o  právnom  postavení  utečencov.  Dostupné  na:  http://www.unhcr-
centraleurope.org/sk/zdroje/dohovory/dohovor-o-pravnom-postaveni-utecencov.html (cit. 5.5.2012).
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V roku 2009 dosiahol  počet  žiadateľov o azyl  v najvyspelejších krajinách 377 tisíc  osôb, 

pričom najväčší nárast žiadateľov (až o 13%) bol zaznamenaný v škandinávskych krajinách. 

Na rozdiel od nordického regiónu, počet žiadostí o azyl v južnej časti európskeho kontinentu 

(napr. v Taliansku, Turecku a Grécku) klesol v priemere až o 33% (United Nations, 2011).

Za hlavnú príčinu migrácie v súčasnosti nemožno považovať vojny alebo prenasledovanie, 

ale  skôr  socio-ekonomické  rozdiely  medzi  krajinami,  čiže  ekonomické  dôvody (Popper 

a kol.,  2006).  K hlavným  ekonomickým  oblastiam  migrácie  už  niekoľko  rokov  patrí 

migrácia lekárov, tzv.  medical brain drain -  až 81% lekárov z Mozambiku pracuje mimo 

svojej  krajiny.  Ďalšou  významnou  migračnou  skupinou  sú  študenti.  Počet  študentov 

študujúcich v zahraničí dosiahol v roku 2007 celosvetovo hodnotu 2,8 milióna ľudí, pričom 

Čína, India a Kórea patria k top krajinám v počte vysielaných študentov do zahraničia (IOM, 

2011, s. 223-224). 

Podľa Divinského (2005) zohráva pri  migrácii  dominantnú úlohu teória  tzv.  push -  pull  

faktorov. Tá vysvetľuje migráciu ako pôsobenie dvoch protichodných síl. Pod pojmom push 

faktorov  sa  rozumejú  najmä  nepriaznivé  ekonomické  pomery,  nízka  životná  úroveň, 

politická diskriminácia alebo nedostatočné podmienky pre vzdelávanie v domovskej krajine. 

Pull faktory predstavujú lepšie životné podmienky v hostiteľskej krajine, ako napr. získanie 

lepšie plateného zamestnania,  dobrého vzdelania,  väčšia individuálna a politická sloboda 

a pod.

Ekonomická kríza po roku 2008 ovplyvnila  do určitej  miery aj  migráciu.  Je  zrejmé,  že 

zasiahla jednotlivé geografické regióny s rôznou intenzitou a preto je ťažké posúdiť  celú 

škálu jej dopadov na migráciu. Aj napriek tomu boli identifikované IOM viaceré konkrétne 

vplyvy ekonomickej krízy na migráciu:

• Celkový  počet  migrantov  z dôvodu  krízy  neklesol.  Spomalil  sa  však  príliv  nových 

migrantov v mnohých častiach kontinentu a to hlavne kvôli reštrikčným opatreniam, ktoré 

vlády prijali na ochranu pracovného trhu,

• Viaceré  krajiny  sa  z dôvodu  ekonomickej  krízy  snažia  o návrat  migrantov,  svojich 

občanov.  Sú  známe programy motivujúce  k dobrovoľnému návratu  do  vlasti,  ktoré  boli 
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realizované napr. v ČR, Japonsku alebo Španielsku.4 Tieto programy sa nestretli s veľkým 

úspechom.  VČR  sa  vrátilo  2089  občanov,  hoci  sa  očakával  návrat  až  4 000  občanov, 

v Španielsku to bolo 8700 občanov, čo predstavovalo len 10% z celkového počtu možných 

navrátilcov),

• Ekonomická  situácia  migrantov  sa  vplyvom  krízy  zhoršila.  Migranti  patria  medzi 

najohrozenejšie kategórie vzhľadom na stratu práce. Zvýšil sa podiel migrantov pracujúcich 

v dočasnom zamestnaní.  Vo  vyspelých  krajinách  Európy  (okrem Luxemburska  a Veľkej 

Británie)  vzrástla  nezamestnanosť  medzi  migrantmi  v oveľa  väčšej  miere  ako  medzi 

domorodými  obyvateľmi.  Táto  istá  situácie  je  aj  USA a Kanade.  Klesla  taktiež  úroveň 

sociálnej ochrany migrantov.

• Kríza vyvolala prijímanie nových opatrení v oblasti migračnej politiky na úrovni vlád 

jednotlivých štátov. Vo všeobecnosti sa týkali 3 hlavných cieľov:  ochrana trhu práce pre 

miestnych občanov, zníženie prílivu nových imigrantov a posilnenie návratu imigrantov do 

krajín pôvodu. 

Napriek  všetkým  negatívnym  dopadom  ekonomickej  krízy,  podľa  prieskumu  verejnej 

mienky majoritného obyvateľstva realizovaného organizáciou German Marshal Fund v roku 

2009, ktorý sledoval zmenu prístupu k migrantom , je ešte stále tento prístup možné označiť 

za pozítívno - neutrálny. Väčšinové obyvateľstvo zatiaľ viac chápe  imigráciu ako príležitosť 

než ako problém.

1.3  Migrácia v krajinách EÚ

V krajinách EÚ žijú dve tretiny všetkých európskych imigrantov. Medzi prvých 5 

krajín  s najvyšším počtom imigrantov  parí  Nemecko  (10,8  mil.),  Francúzsko  (6,7  mil.), 

4 Projekt dobrovolných návratů  v ČR, zahájený 16. februára 2009 Ministerstvom vnútra ČR, mal za úlohu 
ponúknuť  prisťahovalcom  východisko  z  problémov  zapríčinených  ekonomickou  krízou.  Dopad  krízy  sa 
prejavuje citlivejšie práve na pracovných migrantoch, ktorí vykonávajú častokrát nízko kvalifikované práce, 
alebo dočasné, a nemajú dostatočnú právnu ani sociálnu ochranu. Táto skupina migrantov je vnímaná ako 
ľahko využiteľný zdroj, ktorý je jednoducho nahraditeľný a zároveň predstavuje súčasť problému. Majoritné 
obyvateľstvo sa cíti byť ohrozované ekonomickou krízou a boj s prisťahovalectvom o pracovné miesta sa stal  
súčasťou  vnímania  tejto  všeobecnej  hrozby.  Podľa  odhadov  ministerstva  mohlo  byť  vtedy  vlnou  krízy 
zasiahnutých  až  12  tisíc  cudzincov (najviac  z  Vietnamu,  Ukrajiny a  Mongolska).  Projekt  bol  odborníkmi 
kritizovaný, pretože i keď v teoretickej rovine mohol byť nápomocný, existovali pochybnosti o tom, či bol 
atraktívny pre samotných cudzincov, pretože mnohí sa pred odchodom zadĺžili práve preto, aby mohli vôbec 
vycestovař.Viď Informace  o  projektu  dobrovolných  návratů.  Dostupné  na: 
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-dobrovolnych-navratu.aspx (cit. 6.8.2012)'.
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Veľká Británia (6,5 mil.),  Španielsko (6,4 mil.)  a Taliansko (4,5 mil.).  V rokoch 2005 až 

2010  krajiny  západnej  Európy  zaznamenali  nárast  imigrantov  o 5,6  miliónov,  pričom 

najväčší nárast zaznamenalo Španielsko a Taliansko, za nimi nasleduje Veľká Británia, Írsko 

a Francúzsko (Eurostat, 2011).

Za  najdôležitejší  moment,  ktorý  ovplyvnil  EÚ  v oblasti  migrácie  bol  prístup  nových 

členských  štátov  EÚ  v roku  20045,  ktorý  vyvolal  otvorenie  trhu  práce  a novú  vlnu 

imigrantov do (dlhodobých) (starých) členských štátov EÚ. Štatistické údaje ukazujú, že 

členským štátom s viac  otvorenou  ekonomikou,  ktoré  otvorili  svoje  trhy  práce  skôr,  sa 

podarilo získať väčšinu mladých vzdelaných migrantov (IOM, 2011, s. 185-186) . 

            1.4 História migrácie do Českej republiky

Od roku 1850 až do začiatku 1. svetovej vojny predstavovali migranti (emigranti aj 

imigranti) približne 1,6 milióna obyvateľov žijúcich na území ČR, ktoré bolo začlenené  do 

Rakúsko-uhorskej monarchie. Celkovo však bola migrácia viac orientovaná na emigráciu, 

najmä do USA a Kanady, a to najmä z ekonomických dôvodov. V období 1921 – 1926 bola 

posilnená imigrácia do prvej Československej republiky, ktorá bola k etnickým menšinám 

otvorená. Išlo o tzv.  Ruskú akciu, t. j. organizovaný presun politických migrantov z Ruska, 

Ukrajiny a Bieloruska a ich ochranu pred boľševikmi. Akcia mala taktiež za úlohu vytvoriť 

inteligenciu pre Rusko, ktorá by sa mohla vrátiť späť do krajiny po zmene režimu.6 

Povojnová  imigrácia  v  období  1945-1946  prestavovala  migráciu  spojenú  hlavne 

s repatriáciou  osôb z Rakúska,  Poľska,  Juhoslávie  a Francúzska  ako i  ďalších  krajín.  Po 

nástupe komunizmu nadobudla migrácia iné špecifiká. V rokoch 1947-1950 prebehla druhá 

vlna imigrácie, ktorá predstavovala príchod až 220 tisíc osôb z rôznych štátov ako napr. z 

USA,  Kanady,  Argentíny,  Brazílie,  Indie,  Číny  a  Palestíny.  Bola  organizovaná  vládou. 

K povojnovej imigrácii možno priradiť aj príchod cca 13 tisíc Grékov, ktorí prišli z dôvodu 

občianskej  vojny a v ČSSR hľadali  politický azyl.  Taktiež v týchto rokoch prišli  do ČR 

slovenskí Rómovia (cca 17 tisíc )  (Ocásková, 2006). 

5 Okrem Česka sa  členskými  štátmi  stali  Cyprus,  Estónsko,  Litva,  Lotyšsko,  Maďarsko,  Malta,  Poľsko, 
Slovinsko a Slovensko. Zatiaľ posledné rozšírenie sa uskutočnilo v r. 2007, keď do Únie vstúpilo Bulharsko 
a Rumunsko. 

6 Viď  Ruská  národnostní  menšina .  Dostupné  na:  http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6645 (cit. 
6.8.2012).
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Okupácia  sovietskych  vojsk  v  roku  1968  priniesla  vlnu  migrácie  z krajín  bývalého 

Sovietskeho  zväzu.  V 80.  rokoch  žilo  v bývalej  ČSSR  28 tisíc  cudzincov  s povolením 

trvalého pobytu a 9  tisíc cudzincom s dlhodobým pobytom.7

Okrem politickej  migrácie sa  rozširovala aj  ekonomická imigrácia.  Regulovaná bola na 

základe  politických  dohôd,  ktoré  však  stratili  platnosť  po  roku  1989.  Jednalo  sa  najmä 

o imigráciu  občanov  štátov  bývalej  Rady  vzájomnej  hospodárskej  pomoci,  ale  aj  napr. 

bývalej Juhoslávie, Kuby, Severnej Kórey, Vietnamu, Mongolska a Angoly, ktorí prichádzali 

študovať a pracovať do bývalej ČSSR. Okrem Vietnamskej imigrácie, išlo o málo početné 

skupiny imigrantov. V roku 1983 dosiahol počet vietnamských občanov svoje maximum – 

27 100 osôb (Barša, Baršová, 2005).

Politické  zmeny  v rokoch  1989-1990  mali  zásadný  dopad  na  zahraničnú  imigráciu. 

Novovzniknutá demokratická Československá republika, hlavne jej hlavné mesto Praha,  sa 

stali terčom dočasnej pracovnej migrácie, ale aj trvalého prisťahovalectva. Podľa oficiálnych 

štatistík  sa  tu  prisťahovalo  v rokoch 1990 až  2000 celkom 131 400 osôb.  Medzi  hlavné 

etniká,  ktoré  hľadali  lepšiu  budúcnosť  v Československu   patrili  občania  bývalého 

Sovietskeho zväzu, najmä Ukrajinci. Hlavná vlna imigrácie Ukrajincov prebiehala v rokoch 

1991–1993.  Rozdelenie  Československej  republiky  na  dva  samostatné  štáty  spôsobilo 

zmeny aj v kontexte migrácie. Slováci, ktorí mali stály pobyt v ČR získali české občianstvo 

a stali  sa najväčšou skupinou  s trvalým pobytom v ČR. 90. roky boli poznačené tranzitnou 

migráciou z Ázie a Východnej Európy do EÚ, čoho dôsledkom boli vysoké počty žiadateľov 

o azyl a legálnych imigrantov. 

Od  roku  2000  vláda  ČR prijala  striktné  opatrenia  týkajúce  sa  regulácie  medzinárodnej 

migrácie,  napriek tomu počet  migrantov žijúcich v ČR rástol.8 9 Zákony boli  však v ČR 

7 Tamtiež, s.61.
8 Prvý azylový zákon bol vydaný v roku 1990, prvý cudzinecký v roku 1992. Od tej doby prešiel viackrát  

novelizáciou  hlavne  kvôli  nutnosti  prispôsobiť  českú  legislatívu  legislatíve  EÚ.  Z  hľadiska  integrácie  
cudzincov v ČR bola azda najnepriaznivejšia novelizácia cudzineckého zákona 326, zverejnená v Zbierke  
zákonov z roku 1999, ktorá vstúpila do platnosti  v roku 2000.  Daný zákon upravoval  podmienky pre  
podávanie  žiadostí  o  dlhodobý  pobyt,  jeho  predĺženie  a  taktiež  predĺženie  trvalého  pobytu.  Ani 
zastupiteľské úrady a ďalšie inštitúcie, ktorých potvrdenie bolo zrazu potrebné, ani samotní cudzinci neboli 
tak v krátkej dobe schopní začať konať v súlade s novými predpismi. 

9 Viď  Ukrajinci v České republice. Dostupné na: http://czechia.mfa.gov.ua/ua (cit. 17.4.2012).
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nastavené vždy dosť tvrdo. V roku 2001 bolo napríklad z celkového počtu žiadostí o azyl 18 

094 udelených len 83.10

Podľa Pavlíka a Kučeru (2002) bol rast migrácie do ČR ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: 

 ČR patrila v období roku 2000 medzi ekonomicky najvyspelejšie post komunistické 

krajiny s najvyšším príjmom na obyvateľa,

 ČR tvorila počas komunizmu západnú hranicu komunistického impéria, cez ktorú aj 

počas  komunizmu  migrovalo  veľa  ľudí.  To  ovplyvnilo  aj  migračné  vzory  po  páde 

komunistického bloku,

 V ČR  našli  najmä  migranti  z bývalého  Sovietskeho  zväzu  a Juhoslávie  podobné 

kultúrne  zázemie,  nebola  tu  veľká  jazyková  bariéra,  čo  ovplyvnilo  ich  rozhodnutie 

imigrovať do ČR.

ČR sa stala súčasťou nárazníkovej migračnej zóny spolu s ostatnými krajinami V4. Bola 

zasiahnutá imigráciou hlavne občanov z bývalého post komunistického bloku.

1.5 Migračná politika

Migračná  politika  predstavuje  politickú  oblasť  s  dosahom  na  štátnu  suverenitu. 

Freeman (1992) definuje migračnú politiku ako „úsilie štátu o reguláciu a kontrolu vstupu  

na svoje národné teritórium a o určenie podmienok na pobyt  ľudí,  ktorí  hľadajú trvalé  

bydlisko, sezónnu prácu alebo politický azyl.“  Strohejšiu variantu ponúka Kritzová (1987), 

ktorá si pod  týmto pojmom predstavuje pohľad a reakcie jednotlivých národných štátov na 

pohyb  populácie  cez  svoje  hranice.  Migračná  politika  nezahŕňa  len  vytváranie  a 

uplatňovanie  právnych  aktov  a  odvetvových  politík  rôznych  oblastí  (napr.  ekonomickej, 

sociálnej,  zdravotnej,  kultúrnej  atď.),  ale  taktiež  zahŕňa  spôsoby integrácie  migrantov  a 

cudzincov  v  prípade  dlhodobého,  resp.  trvalého  zotrvania  v  hostiteľskej  krajine  (IOM, 

2005).

Barša (2005) definuje migračnú politiku ako súbor  opatrení,  ktoré regulujú vstup,  počet 

alebo povahu migrantov.  Drbohlav (2010) túto definíciu rozširuje:  za migračnú politiku 

10 Viď  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace. Dostupné na: www.vmcr.cz (cit. 17.4..2012)
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možno  považovať  súbor  zákonov,  nariadení  a praktík,  ktoré  sa  týkajú  pohybu 

medzinárodných migrantov cez štátne hranice a ich pobytu v cieľovej krajine. Táto politika 

pozostáva z viacerých segmentov, ktoré sú zamerané jednak na tvorbu pravidiel regulujúcich 

pohyb migrantov vrátane vízovej  politiky alebo politiky ochrany štátnych hraníc,  ako aj 

integračnú politiku začleňovania migrantov do väčšinovej spoločnosti.  Migračná politika sa 

vo všeobecnosti  delí  na tri  oblasti:  prisťahovaleckú, azylovú a  integračnú politiku,  ktoré 

zvyčajne spolu veľmi úzko súvisia (Divinský, 2006, s. 166). 

1.5.1  Vytváranie spoločnej migračnej politiky v rámci EÚ

Vytvorením  a rozširovaním  EÚ  vznikla  potreba  vytvoriť  jednotnú  politiku  pre 

migráciu  a voľný pohyb  osôb.  Veľký príliv  utečencov  do západných  krajín  EÚ vyvolal 

potrebu riešiť otázku ich azylovej politiky. V 90. rokoch sa začal  používať termín  voľný 

pohyb v rámci  Únie,  pod  ktorým  sa  rozumie  nielen  právo  cestovať,  ale  hlavne  právo 

pracovať, podnikať a usadzovať sa v ktoromkoľvek štáte EÚ (Barša, Baršová, 2005, s.133-

139).

Politika migrácie v  EÚ je postavená na spolupráci medzi jednotlivými členskými štátmi. 

Zásadným krokom v tejto oblasti bolo prijatie Jednotného európskeho aktu (1986), ktorého 

cieľom  bolo  vytvoriť  priestor  voľného  pohybu  tovaru,  osôb  a služieb  na  základe  tzv. 

Schengenských dohôd. Ich hlavným cieľom bolo zrušenie kontroly na vnútorných hraniciach 

medzi členskými štátmi EÚ. S týmto cieľom však úzko súvisela  taktiež ochrana vonkajších 

hraníc, vízová a azylová politika a jej zjednotenie v rámci štátov EÚ, cezhraničná spolupráca 

polície,  justičná spolupráca a iných, ktoré by zabránili nelegálnemu vstupu do priestoru EÚ. 

Po  vstupe  nových  členských  štátov  EÚ  v roku  2004  sa  menia  hranice  schengenského 

priestoru. Boli upravené vonkajšie hranice EÚ a zrušené kontroly na vnútorných hraniciach, 

pričom  každý  z nových  pristupujúcich  štátov  musel  prejsť  špecifickým  hodnotiacim 

procesom,  či  je  schopný  plniť  úlohy  vyplývajúce  z vonkajšej  hranice  EÚ  a  spolupráce 

krajín v oblasti migrácie.11

11 Viď Schengenská dohoda. Dostupné na: http://europa.eu/pol/justice/index_sk.htm (cit. 5.7.2012).
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Výrazný prelom v oblasti migrácie znamenalo podpísanie dvoch zmlúv – Zmluvy o EÚ, tzv. 

Maastrichskej zmluvy (1992), ktorá medzi iným zaručuje spoločnú hraničnú a bezpečnostnú 

politiku a spoluprácu v oblasti justície a ďalej tzv. Amsterdamskej zmluvy (1997), ktorá bola 

reakciou  na  narastajúci  počet  žiadostí  o  azyl,  na  nelegálne  prisťahovalectvo  a  rozmach 

medzinárodného zločinu. Komunitárne právo platné pre celú EÚ sa rozšírilo o problematiku 

vízovej,  migračnej  a  azylovej  politiky.  Na  Amsterdamskú  zmluvu  nadväzovala  zmluva 

z Nice (2003), kde sa upravuje  spolupráca v oblasti súdnictva, medzi iným aj so zameraním 

na azylovú politiku a voľný pohyb osôb. Za jeden zo základných dokumentov, ktorý sa 

zaoberá vyššie uvedenou  problematikou je Listina základných ľudských práv občanov EÚ, 

ktorá  je  súčasťou  Európskej  ústavy.  V  roku  2008  prijala  EÚ  Spoločné  zásady  pre 

prisťahovaleckú  a  azylovú  politiku,  ktorá  predstavuje  desať  bodový  plán  ako  znížiť 

nelegálne prisťahovalectvo a zabrániť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Taktiež v 

rámci  Štokholmského  programu z  roku  2010  sa  predpokladá  efektívnejšia  regulácia 

prisťahovalectva ako aj  ucelenejšie  a  spravodlivejšie  európske azylové právo (Rada EÚ, 

2010). 12 13 

Pre migračnú politiku EÚ má veľký význam aj vytvorenie smernice o priznávaní a odnímaní 

statusu  utečenca  (tzv.  Smernica  o azylovom  konaní),  ktorá  je  prvou  záväznou  normou 

komunitárneho  práva  EÚ  v tejto  oblasti  a patrí  k základným  dokumentom  budovania 

spoločnej  azylovej  a prisťahovaleckej  politiky  EÚ.  Spoločná  azylová  politika  EÚ  sa 

v neposlednom rade opiera o Ženevské zmluvy s cieľom zastaviť nelegálne prisťahovalectvo 

a zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc EÚ. Aj keď implementácia zmlúv, dohôd a smerníc 

EÚ je v rámci jednotlivých členských štátov komplikovaná, vzhľadom na veľkú podobnosť 

skúseností  jednotlivých  členských  štátov  s   migráciou  je  potrebné  konštatovať,  že  za 

posledných  desať  rokov  došlo  k určitej  aproximácii  postupov  a noriem,  ktoré  jednotlivé 

štáty v oblasti migrácie a azylovej politiky uplatňujú (Barša, Baršová, 2005, s. 133-139). 

12 Stratégia je rozdelená do 3 tematických skupín: prosperita, solidarita a bezpečnosť. Opatrenia sa týkajú 
výlučne iba osôb pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. To znamená, že neobmedzujú jednotlivé členské štáty  
v ich práve slobodne rozhodovať o počet prisťahovalcov, ktorých príjmu.  

13 V rámci  daného  programu  bolo  jedným  z  hlavných  cieľov  taktiež  vytvorenie  spoločného  európskeho 
azylového  systému  (CEAS)  do  roku  2012,  ktorý  by  zahŕňal  normy  vysokej  ochrany  bez  umožnenia 
zneužitia.  
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1.5.2  Migračná politika v Českej republike po roku 1990

Hlavným tvorcom tejto politiky v ČR je Ministerstvo vnútra, avšak zasahujú do nej 

aj  iní  aktéri,  ako  napr.  iné  ministerstvá  (Ministerstvo  práce  a sociálnych  vecí  ČR  a 

Ministerstvo zahraničných vecí ČR). Novodobá migračná politika ČR je vo veľkej miere 

ovplyvnená EÚ. Ide hlavne o sféru vízovej politiky. Možno ju označiť ako apolitickú, hlavne 

vzhľadom  na  veľmi  okrajový  záujem  českej  politickej  scény  o otázku  migrantov  a ich 

integrácie. Spôsobené je to najmä malou účasťou cudzincov na verejných aktivitách českej 

spoločnosti a zatiaľ nie veľmi vypuklé problémy spojené s ich integráciou. Viacerí autori, 

ako  napr.  Drbohlav  (2010)  rozdeľujú  historický  vývoj  migračnej  politiky  ČR  do 

nasledujúcich období:

1990 - 1992

Daná etapa súvisela  predovšetkým s  politickými  a  spoločenskými zmenami po r. 

1989. Tak ako v rokoch 1918 až 1945 dochádzalo k z zvýšenej imigrácií, tak tomu bolo aj 

po revolúcií s tým rozdielom, že v predchádzajúcej etape zvýšená imigrácia nevyústila do 

návratovej  vlny,  ale  pretavila  sa  na  trvalý  a  pomerne  stabilný  imigračný  prúd.  V tomto 

období sa prelomila migračná izolácia ČR, tak z hľadiska emigrácie ako aj imigrácie. Boli 

nadviazané kontakty s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi  v tejto  oblasti,  kde sa 

hľadali námety na riešenie otázky migrácie. Bola prijatá migračná legislatíva, ktorá však 

mala  viacero  nedostatkov  (Pavlík,  Kučera,  2002,  s.  69-72).  Bol  prijatý  Zákon  o pobyte 

cudzincov  (1992),  ktorý  umožnil  podávať  migrantom žiadosť  o dlhodobý  pobyt.  Zákon 

zároveň definoval možnosť trvalého pobytu.  Tento zákon však nebral v úvahu nelegálne 

prisťahovalectvo  a nekládol  mu  takmer  žiadne  prekážky.  Do  krajiny  tak  mohol  prísť 

prakticky ktokoľvek, ale trvalý pobyt mohol získať len na základe uzavretia  manželského 

zväzku s českým občanom (Drbohlav, 2001, s. 218). Imigranti prichádzali na turistické víza 

a až potom riešili pracovné povolenie, alebo živnostenské oprávnenie, ktoré mohli pomerne 

jednoducho získať. Na nelegálnu prácu sa zákon  prakticky nezameriaval, ani ju neriešil.  

1993 – 1998

Toto  obdobie  je  poznačené  rozpadom  Československej  republiky.  Migrácia  so 

Slovenskom poklesla a posilnili sa migračné väzby na iné krajiny. Slováci sa dostávajú do 

pozície  cudzincov.  V tomto  období  požiadalo  viac  ako  400 000  Slovákov  o české 
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občianstvo. Barša (20005, s. 223–224) konštatuje, že vzhľadom na spoločnú minulosť oboch 

národov v jednom štáte, bola pozícia Slovenských migrantov predsa len špecifická a zákony 

týkajúce sa ich trvalého pobytu, štúdia a práce boli oveľa liberálnejšie ako voči ostatným 

prisťahovalcom.  V tomto  období  sa  migračná  politika  zameriavala  na  zákony  v oblasti 

pracovných povolení. Novela živnostenského zákona umožňovala cudzincom s povolením 

k trvalému  pobytu  získať  živnosť  za  podmienok  ako  občanom ČR.  Avšak  k reštrikciám 

došlo v oblasti zamestnanosti (súviselo to s nárastom nezamestnanosti v ČR), boli sprísnené 

podmienky prideľovania pracovných povolení pre cudzincov.  

1999 - 2003

V týchto  rokoch  pokračuje  reštrikcia  v oblasti  pracovných  povolení  a nelegálnej 

práce  cudzincov.  V roku  2000  nadobudli  platnosť  dva  kľúčové  zákony,  týkajúce  sa 

migračnej politiky ČR. Tento trend vyvrcholil prijatím Zákona č. 326/1999 Zb., o pobyte 

cudzincov a Zákona č. 325/1999 Zb., o azyle.14 15 Zákon o pobyte cudzincov priniesol veľmi 

závažnú  zmenu  a tou  bola  povinnosť  cudzincov  žiadať  o vstupné  vízum  a o predĺženie 

pobytu  na  českých  zastupiteľských  úradoch  vo  svojej  krajine.  Bola  tak  zrušená  veľmi 

liberálna regulácia umožňujúca požiadať o pridelenie víza na území ČR. Taktiež tento zákon 

priniesol  rozlíšenie  pobytov  na  prechodné  (bez  víza,  alebo  pridelené  na  základe 

krátkodobého a dlhodobého víza) a trvalé. Zmena typu  pobytu  nebola možná na území ČR, 

potrebné bolo znova požiadať o vízum vo svojej krajine. Na získanie víza dlhšieho ako 90 

dní bolo nutné mať nielen výpis z trestného registra v ČR, ale aj krajiny,  kde mala daná 

osoba trvalý pobyt. Taktiež nový zákon o azyle vniesol viaceré zmeny do migračnej politiky 

ČR.  Začali  sa  rozlišovať  osoby  s priznaným  statusom  utečenca  (azylant)  od  žiadateľa 

o status (žiadateľ o azyl). Do zákona boli v súvislosti s aproximáciou práva EÚ zahrnuté aj 

tzv.  Londýnske  rezolúcie.  Na ich  základe  boli  definované charakteristiky neoprávnených 

azylových žiadostí.16 

Práva  žiadateľov  o azyl  boli  rozšírené  o možnosť  získať  finančnú  podporu  do  výšky 

životného minima, ako aj vstúpiť na trh práce bez pracovného povolenia. Žiadatelia sa mohli 

pohybovať aj mimo azylových zariadení, čo však prinieslo zníženie možnosti ich kontroly . 

14 Viď Zákon č, 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Dostupné na: www.mvcr.cz. (cit. 16.7.2012).
15 Viď Zákon č. 325/ 1999 Sb, o azylu. Dostupné na: www.mvcr.cz (cit. 16.7.2012).
16 Viď Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. Dostupné na: 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1999/325999/Sb_325999_------_.php   (cit. 20.7.2012).
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Veľký  počet  neoprávnených  žiadostí  o azyl  vyvolal  zmenu  v zákone,  ktorá  stanovila 

reštrikciu, že žiadatelia o azyl nemôžu pracovať po dobu jedného roku po podaní žiadosti. 

Ďalšia novela umožnila, aby neúspešní žiadatelia o azyl mali možnosť odvolať sa na krajské 

súdy ako aj na Najvyšší správny súd ČR (Drbohlav a kol., 2010, s. 80-85). 

Obdobie po roku 2003 

Toto  obdobie  bolo  ovplyvnené  prípravou  vstupu  ČR  do  EÚ.  Prinieslo  závažný 

aspekt,  ktorý  sa  týkal  rozdielneho  prístupu  k cudzincom  z krajín  EÚ  a  Európskeho 

hospodárskeho  priestoru  (ďalej  iba  EHP), Švajčiarska  a z tzv.  tretích  krajín.  Zástupcovia 

verejnej  správy ČR sa  začali  aj   na  základe  zo  strany inštitúcií  EÚ zaoberať  politikou 

migrácie  už  viac  z koncepčného  hľadiska.  V roku 2003  boli  vládou  ČR prijaté  Zásady 

politiky v oblasti migrace cizinců, vrámci ktorých boli sformulované princípy, z ktorých mal 

následne  vychádzať  strategický  a  komplexný  dokument  definujúci  rámec  pre  migračnú 

politiku ČR. Bolo  sformulovaných 6 zásad v oblasti migračnej politiky, ktoré prijala česká 

vláda,  o ktoré  sa  mal  oprieť  strategický a  komplexný dokument  ustanovujúci  migračnú 

politiku v ČR. 17

V tom istom roku  bol  spustený projekt na podporu migrácie kvalifikovaných cudzincov 

s názvom  Výběr  kvalifikovaných  zahraničných  pracovníků,  ktorý  mal  nastaviť  a  pilotne 

overiť  politiku  pre  trvalý  pobyt  vysokokvalifikovaných  pracovníkov,  ktorá  vytvárala 

podmienky pre skrátenie doby na vybavenie trvalého pobytu pre účastníkov projektu z 5 na 

2,5 roka, pokiaľ sa jednalo o naozaj vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí pracovali vo 

svojej oblasti, skrátenie bolo až na dobu 1,5 roka. Tento projekt sa však nestretol s veľkým 

úspechom a to vzhľadom na malý počet cudzincov, ktorí sa do neho zapojili. Neúspech sa 

pripisuje slabej  informovanosti  o projekte,  ako aj  dosť náročným vstupným podmienkam 

(získanie pracovného povolenia).18  

Po vstupe ČR do EÚ boli  v roku 2004 občania  EÚ a EHP a Švajčiarska  oslobodení  od 

povinnosti  žiadať  o  povolenie  pobytu  a pracovné povolenie.  Cudzincov tretích  krajín  sa 

týkala novela zameraná na povolenie k dlhodobému pobytu, ktoré sa začalo vydávať už po 

17 Viď Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců. Dostupné na:  http://www.mv-
cr.cz/azyl/migrace.html#zasa-dymp (cit. 20.7.2012).
18 Viď projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Dostupné na: http://imigrace.mpsv.cz  (cit. 

1.8.2012)
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jednom  roku  nepretržitého  pobytu  v ČR.  V roku  2004  bol  schválený  aj  nový  zákon 

o zamestnanosti, ktorí spresnil podmienky zamestnávania cudzincov.19  

Taktiež v roku 2006 došlo k liberalizácii zákona o pobyte cudzincov a to vďaka skráteniu 

doby potrebnej na získanie trvalého pobytu z 10 na 5 rokov,  čím sa skrátila taktiež celková 

doba na získanie občianstva na 10 rokov (to znamená, že občianstvo možno nadobudnúť po 

piatich rokoch procesu získavania trvalého pobytu a ďalších piatich rokoch trvalého pobytu). 

V roku 2007 bola implementovaná reštrikcia daného zákona na základe účelových sobášov 

s cudzincami s cieľom získať trvalý pobyt.20 Podľa novely cudzinec ako rodinný príslušník 

českého  občana  môže  získať  povolenie  trvalého  pobytu  až  po  dvoch  rokoch  legálneho 

nepretržitého pobytu v ČR a musí mať status rodinného príslušníka aspoň jeden rok. 21 

Za jeden najliberálnejších krokov migračnej politiky ČR možno považovať vydávanie tzv. 

zelených kariet pre  migrantov z tretích krajín  od roku 2007. Tento krok bol reakciou na 

silnejúcu požiadavku zamestnávateľov a chýbajúcu pracovnú silu  s určitou  kvalifikáciou. 

Zahraniční  záujemcovia  mohli  o ňu  požiadať  dvoma  formami  na  základe  žiadosti 

o povolenie dlhodobého pobytu a žiadosti o pracovné povolenie. Karta platila na tri roky 

s možnosťou jej  predĺženia. Nevýhodou systému bolo, že bol otvorený len 12 krajinám , 

pričom ´´tradičné´´ krajiny migrantov ako je napr.  Vietnam alebo Rusko neboli  do tohto 

programu zaradené. 22 

Tento  program bol  nahradený v roku 2011 oveľa  flexibilnejším systémom tzv.  modrých 

kariet  EÚ,  ktoré  umožňujú  kvalifikovaným odborníkom z tretích  krajín  získať  dlhodobý 

pobyt a pracovné povolenie v ČR, ako aj v ostatných krajinách EÚ. 

 

Z dokumentov zaoberajúcich sa migračnou politikou možno badať výrazný rozdiel medzi 

dvoma časovými obdobiami: obdobím spred finančnej krízy (pred r. 2008) a obdobím, keď 

sa začali prejavovať jej prvé negatívne dopady. Zatiaľ čo pred krízou boli cudzinci žiadaní 

19 Viď Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dostupné na: 
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zakon_c._435-2004_sb.pdf (cit. 2.8.2012).

20 Podľa novely cudzinec ako rodinný príslušník českého občana môže získať povolenie trvalého pobytu až  
po 2 rokoch legálneho nepretržitého pobytu v ČR a musí mať status rodinného príslušníka aspoň jeden rok. 
21 Viď Zákon č. 326/1999 Sb.,.Dostupné na: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf (cit. 2.8.2012).
22 Viď Vyhláška Ministerstva vnitra č. 461/ 2008 Sb., Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/zelene-

karty.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d (cit. 3.8.2012). 
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na určité určité pracovné pozície (o ktoré domáce obyvateľstvo nejavilo záujem), po roku 

2009  dochádza  k  obratu  situácie  v  momente,  keď  zamestnávatelia  ohlasujú  hromadné 

prepúšťanie. Nedá sa však tvrdiť,  že  by bola migračná  politika ČR do danej  doby pro- 

imigračná, len problémy týkajúce sa tejto problematiky nezasahovali do verejnej diskusie v 

takej veľkej miere (Baršová, 2005). 

Migrácia má dopady na celú spoločnosť ČR. Nejedná sa len o ekonomické dopady, ale  aj 

dopady demografické. Z ekonomického hľadiska sa jedná predovšetkým o vplyv na domáci 

pracovný trh, ktorý trpí rozporom medzi ponukou práce a ponuku domácej pracovnej sily, čo 

robí  český  pracovný  trh  pre  migrantov  atraktívnym.  Taktiež  pomerne  štedrý  systém 

sociálnych dávok podpory a nízke mzdy spôsobujú nižší záujem o určitú prácu domácich na 

rozdiel  od  migrantov.  Preto  sa  dá  všeobecne  konštatovať,  že  migranti  ovplyvňujú 

ekonomiku najmä hlavnom meste Praha, kde je ich najväčšia koncentrácia. Súčasný stupeň 

imigrácie neovplyvňuje významným spôsobom demografiu ČR, čiže nedosahuje také počty, 

aby bránil starnutiu obyvateľstva. Cudzinci sú väčšinou ľudia v produktívnom veku, čiže 

demografické zloženie migrantov je odlišné od majoritnej spoločnosti. Taktiež u cudzincov 

je iné zloženie populácie. Až 40% populácie  migrantov tvoria ženy. Napr. v ruskej komunite 

dokonca  ženy  prevažujú.  Migrácia  v ČR  vykazuje  znaky  tzv.  cirkulačnej  migrácie 

-vysokého pohybu migrantov medzi ČR a svojou vlasťou pomerne v krátkych obdobiach. To 

spôsobuje, že niektoré ďalšie dopady migrácie, ako je napr. vytváranie výrazných územných 

usadlostí migrantov typické pre západné EU krajiny ako je napr. Holandsko, Nemecko alebo 

Francúzsko sa zatiaľ v ČR neobjavujú. Taktiež dopad migrantov na kultúru sa dá považovať 

v súčasnosti za marginálny (Štefančík, 2010, s. 100-101).

Dôležité je upozorniť aj na využívanie lacnej pracovnej sily migrantov, resp. cudzincov v 

ČR,  ku  ktorému dochádzalo  po nástupe  krízy.  V strachu o prácu  sa  mnohí  z  nich  stali  

jednoduchou korisťou  podvodníkov a pracovných agentúr ponúkajúcich veľmi nevýhodné 

podmienky, čo častokrát hraničilo s praktikami novodobého otrokárstva.23 Taktiež napr. z 

pilotného  výskumu  obchodu  s  ľuďmi  na  území  ČR,  ktorý  bol  realizovaný  IOM  a 

organizáciou La Strada v období 2004 – 2005 vyplýva, že v Českej republike dochádzalo k 

23 V mnohých prípadoch dochádzalo zo strany agentúr k zníženiu hodinovej mzdy až na spodnú hranicu pod 
zámienkou nedostatku pracovných ponúk pre cudzincov kvôli finančnej kríze.  Tí radšej akoby mali o 
prácu prísť úplne, prácu prijali aj za takýchto podmienok. 
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využívaniu nútenej práce. Výskum opisuje viac ako 30 prípadov cudzincov, ktorí boli takto 

zneužití.  Zaujímavým faktom je,  vyplývajúc  z  danej  štúdie,  že  nútenú  prácu  využívajú 

nielen české firmy, ale aj nadnárodné korporácie.24 

Vzťah  českej  verejnosti  voči  imigrantom  sa  líši  v závislosti  od  ich  etnického  pôvodu. 

Najkladnejší je vzťah k občanom Slovenska, pretože ide o dva veľmi kultúrne blízke národy 

so  spoločnou  históriou.  Kladne  sú  vnímaní  aj  migranti  z krajín  EÚ (napr.  Nemci  alebo 

Poliaci), menej pozitívne sú vnímaní Vietnamci, u ktorých prevažujú negatívne reflexie nad 

pozitívnymi.  Najviac negatívne sú akceptovaní  migranti  z krajín  Balkánu alebo bývalého 

Sovietskeho zväzu, ktorých si verejnosť častokrát dáva do spojitosti  hlavne s udalosťami 

okupácie z roku 1968. Taktiež majoritná spoločnosť zaujíma postoje voči cudzincom aj na 

základe dôvodov ich pobytu v ČR. Pozitívne sú vnímaní študenti, ako aj tí, ktorí prichádzajú 

do  ČR  z rodinných  dôvodov,  alebo  dôvodov  humanitárnych.  Ekonomická  migrácia  je 

vnímaná veľmi obozretne až negatívne (Drbohlav a kol., 2010, s. 124). 

V súčasnosti  sa  v  rámci  diskusie  o imigrácii  používajú  hlavne  dva  pojmy –  reštriktívna 

a liberálna politika. Zástupcovia štátu, najmä Ministerstvo vnútra ČR (ďalej iba MV ČR) je 

zástancom  reštriktívnej  politiky  najmä  voči  migrantom  z tretích  krajín,  ktorá  motivuje 

imigrantov k cirkulačnej migrácii a nie k tomu, aby žiadali o dlhodobý pobyt a nesmeruje 

k výraznejšiemu rozvoju integračných nástrojov (Čižinský, Kušniráková, 2011, s. 512).

1.5.3  Politika ČR  v oblasti nadobúdania občianstva

Je  definovaná  v rámci  zákona  o nadobudnutí  a strate  českého  občianstva  z roku 

1993.  Nepovoľuje  dvojité  občianstvo,  okrem  výnimočných  prípadov.  Legitímnosť 

nadobudnutia  občianstva  detí  je  postavené  na  princípe  ius  sanguinis,  t.  j.  občianstvo  je 

určené na základe občianstva rodičov. Zákon neumožňuje nadobudnutie českého občianstva 

deťom migrantov,  na  základe  ich  narodenia  v Českej  republike,  čím by bolo  umožnené 

získať občianstvo druhej generácii cudzincov prirodzenou cestou. Cudzinec môže požiadať 

o české občianstvo po piatich rokoch trvalého pobytu v ČR. Podľa súčasne platného zákona, 

status trvalého pobytu môže cudzinec získať až po 10 rokoch nepretržitého pobytu v ČR na 

24 Viď Pilotní výskum prostředí obchodu s lidmi na území Českej republiky. Dostupné na: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/ea85d6c87301f0a7507b0e8d7b873b63/IOM_pilotni_vyzkum_obchodu_s_lidm
i_CZ.pdf (cit. 27.12.2012).
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základe dlhodobého víza. Žiadatelia musia mať čistý register trestov v ČR za posledných 5 

rokov.  Taktiež  musia preukázať stratu predchádzajúceho občianstva.  Je  potrebná znalosť 

českého jazyka. 25 

Cudzinci musia spĺňať aj ďalšie legislatívne podmienky, ktoré nekorešpondujú s Európskou 

konvenciou  o národnostiach  č.  166.  Práve  vyššie  uvedená  podmienka  10  ročného 

nepretržitého pobytu na získanie občianstva je pre cudzincov diskriminujúca  a je výnimkou 

v rámci  EÚ.  Je  spojená  s takými  následkami  ako sú  napr.  reštrikcie  pri  snahe  o  zmenu 

zamestnania,  periodicky  sa  opakujúcimi  byrokratickými  administratívnymi  procedúrami 

kvôli obmedzenej dĺžke pobytu na základe víza ako aj reštrikciami mobility v rámci ČR. 

Princíp ius sanguinis je taktiež v rozpore s vyššie uvedenou Európskou konvenciou (Černík, 

2005, s. 26).

Dňa 3. októbra 2012 vláda ČR uzákonila a prijala nový návrh zákona o štátnom občianstve, 

ktorý je podľa Konzorcia nevládnych neziskových organizácií pracujúcich s migrantmi v ČR 

a aj Poradne pre občianstvo, občianske a ľudské práva príliš sprísňujúci.26 Nový zákon síce 

umožňuje  cudzincom  (a  českým  občanom)  dvojité  občianstvo,  na  druhej  strane  však 

neprimerane posilňuje moc MV ČR a jeho byrokratického aparátu  nad danými migrantmi 

(Čižinský, 2012). 

1.6 Špecifiká migrácie ruskej menšiny do ČR

1.6.1 Krátky historický exkurz ruskej imigrácie

Prvá svetová vojna spôsobila,  že  mimo Ruska sa ocitlo  po boľševickom prevrate 

niekoľko stotisíc vojakov armády cárskeho Ruska, predovšetkým zajatcov. Na území prvej 

Československej  republiky (ďalej  iba  ČSR) predstavovalo  množstvo asi  8  tisíc  vojakov. 

Ďalšia vlna imigrácie z Ruska bola zaznamenaná v roku 1920, kedy sa vracali do prvej ČSR 

25 Viď Zákon o nabývání  a pozbývání státního občanství České republiky. Dostupné na: 
http://www.uplnezneni.cz/zakon/40-1993-sb-o-nabyvani-a-pozbyvani-statniho-obcanstvi-ceske-republiky/. 
(cit. 27.12:2012).

26 Medzi sprísnenia patrí aj napr. zvýšenie počtu podmienok pre udelenie štátneho občianstva, ale aj 
nepoberania sociálnych dávok, znalosť ústavy, obmedzovanie súdneho prieskumu rozhodnutia, predĺženie 
lehoty k rozhodnutiu z 90 dní na 180 alebo zavedenie povinnosti pre zmiešané rodiny predložiť testy DNA 
na otcovstvo.  Viď Návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR. Dostupné na: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=827&CT1=0  (cit. 27.12..2012).
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z Ruska československé légie a s nimi aj ruskí občania (najmä rodinní príslušníci legionárov 

– manželky a deti). Zároveň prichádzajú ruskí utečenci, hlavne z radov inteligencie, ktorí 

utekajú pred nástupom boľševikov. Migračná politika vlády  prvej Československej bola 

pomerne tolerantná voči cudzincom. V r. 1920 bol založený napr. Ruský a Krymský pomocní  

výbor,  do ktorého boli zaangažované známe politické osobnosti  (ako T.G. Masaryk, a E. 

Beneš). Jeho hlavným cieľom bolo zabezpečenie pomoci práve ruským utečencom. Rozvoj 

imigrácie priniesol  so sebou aj  tlak na rozvoj  vzdelávania ruskej  menšiny (Veber,  1996, 

s.26).  V roku 1922 bola založená  Ruská právnická fakulta,  ktorá vychovávala právnickú 

elitu, lebo v danom období sa prestalo právo v novom Sovietskom Rusku vyučovať. Druhou 

školou fungujúcou počas prvej ČSR bol Ruský pedagogický institut, založený v roku 1923, 

ktorý  však  fungoval  len  tri  roky.  Podobne  bol  v roku  1921  založený  Ruský  ústav  

zemědelského družstevnictví. 

Podľa Bažanta (1929) zohrávala špeciálnu úlohu v rozvoji   národnostnej  menšiny 

Rusov  Ruská  lidová  univerzita  v Praze založená  v roku  1923.  Jej  cieľom  bolo  šíriť 

informácie  o politickom,  hospodárskom  a kultúrnom  dianí  v Rusku.  Mala  rozvinutú 

spoluprácu  s viacerými  miestnymi  Rusko  –  českými  jednotami.  V rámci  vzájomnej 

spolupráce  organizovala  koncerty,  literárne  večery  a umelecké  podujatia,  ako  aj  kurzy 

ruského jazyka. Okrem vysokých škôl boli zakladané aj stredné školy, medzi ktoré patrili tri 

ruské gymnáziá, najznámejšie bolo založené v Prahe v Strašniciach. V rokoch 1928 – 1929 

existovalo 29 ruských základných a 83 materských škôl, vrátane územia Podkarpatskej Rusi, 

ktorá bola súčasťou prvej ČSR.

Rozvoj školstva pre ruských prisťahovalcov prinášal so sebou aj potrebu ruských pedagógov 

, ktorým bola zo strany štátu poskytovaná hmotná podpora. V období prvej ČSR existoval 

samostatný  Sbor  ruských  profesorů. Jeho  poslaním  bolo  poskytovanie  pomoci  ruským 

vedcom a profesorom, ale aj starostlivosť o vysokoškolských študentov a ich podpora pri 

vedeckej činnosti (Abdramanova a kol., 2011). Popri rozvoji  oblasti  školstva sa prirodzene 

rozvíjala  aj  spolková  činnosť  ruskej  komunity.  Jednalo  sa  najmä  o  prácu   ruských 

študentských organizácií. Patrili sem  napr.  Svaz ruských  studenů v ČSR, založený v roku 

1922 alebo  Ruský studentský svaz. Rozvinutý bol aj spolkový život v rámci študentských 

hnutí.  V tomto období existovalo taktiež  Ruské křesťanské studentské hnutí ako aj  Ruské 
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studentské  náboženské  hnutí  v ČSR.  O  študentov,  ktorí  končili  vysokú  školu  sa  starala 

Jednota Rusov, do ktorej aktivít bola zaangažovaná aj Alica Masaryková (Veber, 1996. s. 

33).

Po ukončení druhej svetovej vojny bola väčšina ruského obyvateľstva „odvlečená“ späť do 

Sovietskeho zväzu (ďalej iba ZSSR). Po nástupe komunizmu v Československu prestali byť 

ruskí  migranti  z predchádzajúceho  obdobia  uprednostňovaní  a vzťah  autochónnej 

spoločnosti  smerom k nim sa  začal  zhoršovať.  K výrazného sťaženiu  vzťahov  došlo  po 

invázii sovietskych vojenských jednotiek v roku 1968. Novodobá vlna migrácie Rusov do 

ČR  nastala  po  rozpade  ZSSR  v 90.  rokoch.   V danom  období  nedochádzalo  k 

výraznejšiemu zlepšeniu vzťahov spoločenskej  väčšiny voči  migrantom z Ruska a krajín 

bývalého ZSSR. (Černík, 2005, s. 8).

1.6.2 Novodobá  migrácia Rusov 

Novodobá ruská migrácia nadišla po rozpade ZSSR v 90. rokoch a bola  ovplyvnená 

viacerými push faktormi. Možno rozlišovať dve hlavné úrovne týchto faktorov. Prvá úroveň 

predstavuje faktory, ktoré zahŕňajú síce  ekonomické aspekty, ale tieto primárne nesúvisia 

s existenčnými  problémami  migrantov  vo  svojej  krajine.  Ide  hlavne  o faktor  nestability 

podnikateľského  prostredia  v Rusku.  Vo  veľkej  miere  sa  okrem ekonomických  faktorov 

podpísali  pod  novodobú  migráciu  Rusov  aj  iné  aspekty  –  napr.  kríza  sociálnej  sféry, 

zníženie  úrovne lekárskej  starostlivosti,  zníženie  dostupnosti  kvalitného vzdelania  a  iné. 

Čechová (2011) uvádza, že ako jeden z kurióznych ekonomických faktorov možno uviesť aj 

skutočnosť,  že  jedným  z  dôvodov  ekonomickej  imigrácie  Rusov  po  roku  2009  bolo 

zakázanie  podnikania  v oblasti  hazardu  v Ruskej  federácii.  Druhú  líniu  predstavujú 

ekonomické  faktory,   akými  sú  zlá  finančná  situácia  alebo  existenčné  problémy.  Tieto 

faktory spôsobili, že nastal nárast imigrácie  žien v porovnaní s mužmi.

Faktory prvej úrovne  zaniesli do ČR vlnu ruských migrantov,  ktorá pozostáva väčšinou z 

vysoko  kvalifikovaných,  úspešných,  resp.  bohatších  ľudí  vytvárajúcich   novú  vrstvu 

ekonomickej elity.  Ich hlavnou motiváciou pre migráciu do ČR bola politická stabilita v 

krajine, bezpečnosť, členstvo  ČR v EÚ a podobnosť jazykov.  
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Geografické osídlenie  ruského etnika v Českej  republike je  celoplošné,  s veľkou mierou 

koncentráte osídlenia v Prahe, Karlových Varoch, Brne a ďalších väčších mestách. Ruská 

menšina v Česku predstavuje jednu z menej  početných národnostných menšín na území ČR. 

V roku 2001 sa v  ČR hlásilo  k ruskej  národnosti  vyše  12 tisíc  osôb.  Nárast  migračnej 

populácie  od  roku  2003  do  roku  2011  ukazuje  nasledovná  tabuľka.  Tabuľka  zároveň 

porovnáva  údaje  v  rámci  celej  ČR s údajmi  hlavného mesta  Praha,  kde  je  percentuálne 

najvyššie zastúpenie tejto menšiny. Z celkového počtu ruských migrantov viac ako 60% žije 

v tomto meste.

Tabuľka 1: Nárast migračnej populácie Rusov žijúcich v ČR v rokoch 2003 – 2011.

Zdroj: Český štatistický úrad,  Cudzinci podľa štátnej príslušnosti, 2004-2008, 2009-2011.
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Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Praha 6428 7495 8588 9782 13055 15468 17509 18703
ČR celkom 12605 14747 16627 18945 23278 27178 30395 31941 30282



2 Integrácia 

2.1  Vymedzenie pojmu integrácia 

Pojmem integrácie vymedzujú autori rôzne.  Napríklad Penninx (2004) integráciu 

definuje ako „proces, v ktorom sú imigranti akceptovaní v spoločnosti z dvoch hľadísk – z  

pohľadu ako na jednotlivca aj z pohľadu ako na skupinu“. Podľa Bargerovej a Divinského 

(2008)  je „....integrácia  imigrantov  do  spoločnosti  dlhodobý,  multidimenzionálny,  

dynamický a obojstranný proces založený na recipročnom rešpektovaní práv a povinností  

imigrantov  ako  aj  majoritnej  spoločnosti“.  Proces  imigrácie  prebieha  jak  na  úrovni 

jednotlivcov,  tak  aj  kolektívov.  Hostiteľská  krajina  má  povinnosť  a zodpovednosť  za 

zabezpečovanie  práv  migrantov  tak,  aby  mali  možnosť  participovať  na  ekonomickom, 

sociálnom  a kultúrnom  živote  majoritnej  spoločnosti,  ale  na  druhej  strane  musia  oni 

rešpektovať zásadné normy a hodnoty väčšinovej spoločnosti. 

Viacerí autori  majú rôzny prístup k dimenziám integrácie. Penninx napr. rozlišuje sociálno-

ekonomickú, právno-politickú a kultúrno-náboženskú dimenziu.  Integračný proces  sa ako 

komplex opiera o integračnú a migračnú politiku prijatú na lokálnej úrovni, úrovni regiónov, 

úrovni štátov, ako aj na medzinárodnej úrovni (Bargerová, Divinský. 2008, s. 18).

Netradičný  pohľad  na  integráciu  s použitím  dimenzie  občianskej  participácie  použila 

Borkertová (2007), ktorá do integrácie migrantov zahrnula nasledujúce aspekty:

 osobný (osobná identita, zvládnutie jazyka, vedomostí a zručností),

 sociálny (medziľudské vzťahy a siete),

 ekonomický (zamestnanie a prístup k sociálnej starostlivosti),

 národný (politické práva a občianska participácia).

2.2 Dimenzie a modely integrácie 

J.W.  Berry  (1997)  nazerá  na  integráciu  ako  zo  sociologického,  tak  aj  z 

psychologického hľadiska. Integrácia cudzincov môže prebiehať v rámci kontextu vzťahov 
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medzi  národnými  štátmi  (medzinárodne),  skupinami  (v  rámci  kultúrne  rôznorodého 

národného  štátu)  a  medzi  jednotlivcami  navzájom,  preto  je  dôležité,  aby  bol  v  danom 

procese venovaný priestor priestor obom stranám. Kultúrne rôznorodé spoločnosti sú podľa 

Brooksa (2002) tie, v ktorých koexistuje v rámci spoločného priestoru určitý počet rôznych 

kultúrnych a etnicky rozličných skupín, ktoré zdieľajú spoločný politický a sociálny systém. 

Podľa Berryho a Sama (2006) sú všetky súčasné spoločnosti kultúrne pluralitné, neexistuje 

žiadna, ktorá by zdieľala iba  jednu kultúru, jazyk alebo identitu. 

Berry (1999) ďalej uvádza, že existujú dva protikladné, väčšinou implicitné modely, ktoré 

charakterizujú vzájomné vzťahy jednotlivých kultúrnych skupín a inštitúcií v pluralitných 

spoločnostiach  (viď  Obrázok  1).  V prvom z  nich  (model  „melting  pot“)  existuje  jedna 

dominantná  skupina  (mainstreamová  spoločnosť),  na  ktorej  okraji  sa  nachádzajú  rôzne 

etnické menšiny (resp. menšinové skupiny), ktoré na okraji zostávajú až dovtedy, kým nie sa 

nestanú  nerozlíšiteľnou  súčasťou  väčšinovej  skupiny  (v  danom  prípade  dochádza  ku 

kultúrnej homogenizácií v rámci spoločnosti). V druhom prípade (model kultúrnej plurality  

alebo multikultúrny  model),  v  rámci  väčšinovej  spoločnosti  dochádza  k  uspokojovaniu 

potrieb  a  záujmov  všetkých  etnokultúrnych  skupín,  ktoré  sú  do  danej  štruktúry 

plnohodnotne začlenené. 
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Na  rozdiel  od  prvého  modelu,  kde  sú  zvyčajne  preferované  len  hodnoty  dominantnej 

spoločnosti  a  verejných  inštitúcií,  ktoré  vytvorila,  v  druhom  koncepte  majú  všetky 

etnokultúrne  skupiny  (toto  pomenovanie  ich  podľa  Berryho  vystihuje  lepšie  ako 

pomenovanie  menšiny) rovnaké kultúrne a ďalšie práva ako ostatní členovia, nezávisle od 

ich veľkosti alebo vplyvu v spoločnosti. V takýchto komplexne pluralitných spoločnostiach 

preto nedochádza k asimilácií, resp. k absorbovaniu menšín väčšinou. Migrantov, ktorí sa 

rozhodnú usadiť sa  v určitej  krajine,  čaká náročný proces  adaptácie  na nové kultúrne a 

sociálne podmienky v majoritnej spoločnosti danej krajiny, spojené so zmenou prostredia, 

jazykovou alebo kultúrnou bariérou vôbec. Jedná sa častokrát taktiež napr. o rôzne formy 

diskriminácie, či znevýhodnenie na pracovnom trhu. Dôležitú úlohu pri adaptácií zohráva 

migračná politika danej krajiny a tolerancia jej obyvateľov k cudzincom (Šišková, 2001). 

Je  potrebné si  uvedomiť,  že cudzinci  prichádzajú do novej  krajiny s vlastnou kultúrnou 

identitou, pričom okrem úsilia si osvojiť novú kultúru, zvyky a hodnoty cieľovej krajiny , sa 

snažia  aj  o  zachovanie  svojej  pôvodnej  identity.  Tieto  dve  stratégie  sa  však  nemusia 

navzájom vylučovať.  Proces začleňovania do spoločnosti  sa  v danej  teórií  označuje ako 

proces akulturácie. 

Berry (1980) definuje na základe toho akú stratégiu si migrant vedome, resp. podvedome 

vyberie,  4 alternatívne typy možnej akulturácie, ku ktorým dochádza pri kontakte migranta 

so spoločnosťou: 

Integrácia –  predstavuje  adaptáciu  migranta  kultúre  hostiteľskej  spoločnosti  bez 

potreby vzdať sa svojej pôvodnej kultúrnej identity. V danom prípade sa jedná o dvojakú 

kultúrnu identitu, ktorú majoritná spoločnosť akceptuje.  

Asimilácia – nastáva v situácií, v ktorej sa migrant rozhodne vzdať sa svojej identity 

a nahradí ju kultúrnou identitou väčšinovej spoločnosti, čím nastáva splynutie (asimilácia) s 

majoritným obyvateľstvom. Jeho rozhodnutie môže byť dobrovoľné, ale aj vynútené.  

Separácia –  dochádza  k  nej  v  tom prípade,  ak  migrant  odmieta  prijať  kultúrnu 

identitu  majoritného obyvateľstva a naďalej  si  uchováva svoju pôvodnú identitu,  pričom 

častokrát tak dochádza k jeho vyčleneniu (separácií) v určitých oblastiach  spoločnosti.
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Marginalizácia – je výsledkom stratégie,v rámci ktorej sa migrant nechce, resp. i 

napriek svojej snahe nemôže prispôsobiť novej kultúre a zároveň  ani nemá podmienky na 

uchovanie  svojej  pôvodnej  kultúrnej  identity.  Dôsledkom  môže  byť  život  na  okraji 

spoločnosti. 

Berry uvádza,  že dané stratégie sa v praxi v jednotlivých prípadoch môžu vyskytovať v 

rôznych  kombináciách  a  intenzitách.  Cudzinec  sa  napríklad  môže  jazykovo  asimilovať 

(nepoužíva svoj rodný jazyk), no môže uchovávať určité pôvodné tradície. Taktiež môže byť 

plnohodnotne integrovaný v určitých oblastiach života (napr. na trhu práce), no v iných zase 

dobrovoľne, resp. nedobrovoľne vyčlenený (napr. v participácií na verejných záležitostiach). 

Ak spoločnosť migrantov neakceptuje alebo im pri integrácií či asimilácií bráni, separácia, 

resp. marginalizácia nemusia byť iba dôsledkom individuálneho rozhodnutia daného jedinca, 

ale odmietnutia zo strany spoločnosti. 

Téme etnickej diverzity a inklúzií menšín sa venoval taktiež významný americký sociológ 

Jeffrey C. Alexander, ktorý problém integrácie do spoločnosti spája s históriou budovania 

národov a ich identít a občianskou integráciou (Alexander in: Marada, 2006).  Občiansku 

sféru  definuje ako sféru sociálnu, ktorú obklopuje určitý druh  solidarity – oblasti,  ktorej 

členovia sú jednak vnímaný ako samostatné nezávislé jednotky, zodpovedné samy za seba, 

na druhej strane však majú pocit viazanosti na spoločnú zodpovednosť k ostatným jedincom, 

ktorí sú taktiež súčasťou danej oblasti vytvárajú.27

Ak by sme mali použiť typológiu vzniku národných identít podľa Baršu a Baršovej (2005), 

tak  Česká republika by sa skôr radila do skupiny endogénnych etnických štátov, ktoré sú 

viac primordiálne ako občianske.28

Ak už hovoríme o pojmoch integrácia a inklúzia, je taktiež dôležité ich rozlíšiť. Oba majú 

veľký význam napr. v pedagogike alebo napr. v procesoch vzdelávania. Integráciu môžeme 

27 Tamtiež, s. 15.
28 Základným rysom endogénneho etnického národa, predstavovaného Nemeckom, bolo nadobúdanie 

občianstva takmer vždy výlučne na základe  už spomínaného ius sanguinis (teda pokrvného pôvodu), na 
rozdiel napr. od Veľkej Británie alebo Francúzska, kde sa uprednostňoval princíp ius soli (teda miesto 
narodenia). Zatiaľ čo etnickí Nemci, či už žijúci alebo nežijúci v Nemecku, mali automatické právo na 
nemecké občianstvo, zatiaľ čo pracovní migranti iného etnického pôvodu, aj keď mohli v tejto krajine 
bývať mnoho rokov, resp. sa tam narodiť, týmto právom nedisponovali (tamtiež, s.33) .
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v  najširšom  zmysle  slova  chápať  ako  zjednotenie  alebo  zjednocovanie,  v  doslovnom 

preklade z latinčiny tento pojem znamená vytvorenie celku. Na základe rôznych definícií 

predstavuje  integrácia  práve  najvyšší  stupeň procesu  socializácie  a  zapojenia  jedinca  do 

spoločnosti  (Bazalová,  2006).  Inklúzia  (začleňovanie)  je  častokrát  ponímaná  ako 

synonymum pojmu integrácia, avšak niektorí  ju chápu skôr ako vyšší stupeň integrácie. Ak 

by sme danú definíciu mali  aplikovať  na problém prijímania cudzincov,  resp.  etnických 

menšín  spoločnosťami, tak inklúzia na rozdiel od integrácie - keď pomáhame jednotlivcovi 

pri  začleňovaní  a  prispôsobovaní  sa  spoločnosti,  znamená  vytvorenie  už  takého 

diferenciovaného systému, v ktorom aj napriek svojej kultúrnej odlišnosti majú jednotlivci 

automaticky  rovnaké  podmienky  a  práva  ako  ostatní  členovia  v  rámci  heterogénnej 

spoločnosti.  Inklúzia  popiera  vylučovaniu  niektorých  ľudí  zo  spoločnosti  a  akékoľvek 

predsudky a diskrimináciu. 

Etnickú príslušnosť chápe Alexander ako „súbor biologicky alebo empiricky zaznamenaných 

primordiálnych vlastností.“ a integráciu ako „proces, skrz ktorý získavajú pôvodne okrajové 

skupiny nárok na solidaritu ústredného spoločenstva danej spoločnosti,“  pričom miera,  v 

rámci  ktorej  je  jedincovi  umožnené  cítiť  sa  ako  plnoprávny  okrajového  spoločenstva, 

definuje mieru ich začlenenia do spoločnosti.29 Solidaritu delí na občiansku a primordiálnu, 

medzi  ktorými  dochádza  prirodzene  k  napätiu.  30 Jedným zo  spôsobov  merania  úrovne 

inklúzie  je  pritom to,  nakoľko sa ústredné spoločenstvo stáva viac  občianskym  a menej 

primordiálnym.31

Lipset  a  Rokkan  (1967)  však  upozorňujú  na  to,  že  solidarita  je  samostatná  veličina, 

nezávislá na  vývoji  v  jednotlivých  sférach,  preto  dochádza  k  občianskej  integrácií 

nerovnomerne. Ďalším dôvodom je aj fakt, že každý národ má svoje historické jadro, kde sa 

upevňujú  vždy  (viac  alebo  menej)  primordiálne  vlastnosti  aj  napriek  vysoko 

diferencovanému národne-politickému rámcu danej spoločnosti. Členovia inej než ústrednej 

skupiny dosiahnu  vysokej  úrovne  začlenenia  do  konkrétnej  inštitúcie,  nikdy nedosiahnu 

plného členstva v rámci solidarity národného spoločenstva. To znamená, že nech je veľkosť 

29 Solidarita predstavuje subjektívny pocit spojený s úrovňou začlenenia jednotlivcov vo  vzťahu k ostatným 
príslušníkom vlastných spoločenských skupín (tamtiež, s. 17).

30Primordiálna  solidarita sa viaže na prirodzené (primordiálne) väzby akými sú  rasa,  spoločne obývané 
územie, príbuzenské vzťahy, jazyk alebo náboženstvo. Občianske väzby, sú naopak, oveľa abstraktnejšie a 
vytvárané vedome. Vzťahujú sa predovšetkým k morálnym a etickým vlastnostiam, ktoré sú spájané so 
spoločenskými funkciami a inštitúciami (tamtiež, s.19 ).

31 Tamtiež, (s. 20-21).
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rozširovania pôvodnej skupiny akokoľvek rozsiahle, určité pozostatky pôvodnej solidarity 

(ako u ústredných tak i okrajových skupín) tam budú pretrvávať. 

Podobne ako  Berry,  aj Alexander  nám ponúka  multidimenzionálny  model  začlenovania 

okrajových  (etnických)  skupín  do  spoločnosti.  Vznikol  ako  reakcia  na  postupnú  zmenu 

významu slova  multikultúrny.  V 70. rokoch podľa daného autora vyvolával tento termín 

„predstavu kompromisu, vzájomnej závislosti, relativizujúceho univerzalizmu a rizširujúcej  

interkultúrnej komunity. V našej dobe sa rovnaký termín zdá byť nevyhnutne zviazaný nie s  

priepustnosťou a všeobecnou zhodou, ale práve s odlišnosťou, dekonštrukciou a zavrhnutím  

nárokov  na  univerzalizmus,  ďalej  s  rekonštrukciou,  rehabilitáciou  a  ochranou  zjavne  

autonónmych kultúrnych dizkurzov a oddelených, avšak vzájomnými väzbami prepojených  

komunít.“ (Alexander, 2001). 

Medzi  spôsoby  začlenenia  ako  varianty  občianskej  participácie  zaraďuje:  asimiláciu, 

(etnické)  napájanie a  multikulturalizmus.  V   rámci  neho  sa  snaží  dokázať,  že 

multikulturalizmus nemusí byť nástrojom, ktorý izoluje a vytvára sociálne ohraničenie, ale 

práve  naopak,  že  môže  slúžiť  ako  nový spôsob  a  demokratický  spôsob  pre   občiansku 

integráciu.  

Diskusia na tému menšín a ich začleňovania do spoločnosti má súvis s historickým vznikom 

národných  štátov  (Bahenský,  2010).  Slovo  menšina,  ako  označenie  menšej  časti 

jednotlivcov v rámci určitého celku, bolo a je predmetom každodennej diskusie. Pokiaľ sa 

takým celkom mala na mysli štátne alebo inak administratívne vymedzená spoločnosť, stala 

sa  menšina  relevantným,  resp.  diskutovaným problémom až  vtedy,  keď táto  spoločnosť 

prijala  princíp  občianskej  rovnoprávnosti.  V  predmoderných  spoločnostiach,  kde  takáto 

predstava neexistovala, by situáciu menšín nikdy nikto nespájal s otázkou práv alebo podielu 

na spolurozhodovaní (Hroch, 2011).  V podmienkach občianskej  spoločnosti  a  národného 

štátu však dostal termín menšina ďalší význam. S budovaním národného štátu sa od polovice 

19.  storočia  a  taktiež  počas  medzivojnového  obdobia  neustále  preberalo  ako  vyriešiť 

problém menšín, ktoré sa od väčšiny odlišovali jazykovo i kultúrne. Z trvalo menšinového 

postavenia sa potom začali odvíjať diskusie o tom, ako zaistiť, aby sa dané menšiny nestali  

taktiež „menšinami“ právnymi, politickými, kultúrnymi alebo spoločenskými vôbec. 
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Marada  pripomína  (2006),  že  téma  občianskej  inklúzie v  19.  storočí  v  rámci  politicky 

definovaného  spoločenstva  zostávala  v  ústraní.  Otázky  moderného  štátu  ako  prostredia 

politickej  integrácie  boli  redukované  na  spôsoby  a  účinky  priameho  vplyvu  štátu 

prostredníctvom mocenských mechanizmov.

Marx  (1955)  vo  svojej  kritike  Bauerovej  Židovskej  otázky hovorí  o  podmienkach 

zrovnoprávnenia etnických menšín konkrétnejšie. Dôležitá je podľa neho politická inklúzia, 

ktorá  spočíva v uznaní a poskytnutí  rovnakých, mocensky garantovaných práv všetkým 

svojich  členom bez  ohľadu  na  sociálny  status,  identitu  alebo  iné  zaradenie.  Práve  tieto 

základné práva a slobody prostredníctvom udelenia statusu občianstva by mali byť kľúčom 

k plnoprávnej  príslušnosti  k občiansko – politickému spoločenstvu.  Na to,  aby politické 

spoločenstvo  mohlo  fungovať  inkluzívne,  je  potrebné  rozdeliť  úroveň  občianskej,  resp. 

politickej roviny od sféry súkromnej, kde sa prejavujú individuálne a skupinové rozdiely bez 

toho, aby narúšali základnú spoločenskú súdržnosť. 

2.3  Integračné modely v Európe

Na prelome 20. a 21. storočia sa hranice medzi pôvodnými integračnými modelmi 

začínajú prelínať a dochádza k ich zbližovaniu (Barša, Baršová, 2005, s.35). Francúzsko, 

Nemecko  i  Veľká  Británia  sa  musia  zmieriť  s  tým  faktom,  že  sú  prisťahovaleckými 

krajinami.  Z  hľadiska  ideálnych  európskych  integračných  modelov  sa  vo  všetkých 

západných krajinách  začína  hľadať  vhodná alternatíva,  ktorá  by spočívala  v  kombinácií 

občianskej integrácie jednotlivca a  multikultúrnej integrácie skupín. Barša a Baršová (2003) 

vymedzujú 4 modely integračnej, resp. národnostne menšinovej politiky:

Asimilačný  koncept  –  predpokladá  úplné  začlenenie  minority  do  majoritnej 

spoločnosti štátu. Je založený na jednostrannom procese rýchlej a „jednoduchej“ adaptácie 

imigranta do novej spoločnosti. Očakáva sa, že za rýchle umožnenie získania občianstva, 

práv  a  povinností  imigrant  „zaplatí“  stratou  materinského  jazyka,  svojich  špecifických 

kultúrnych a sociálnych rysov, čo má viesť k rýchlej asimilácií. Tento model je typický pre 

Francúzsko.

Diferencovaná korporácia (tzv. diskriminačný model alebo etnicko-exkluzivistický 
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model)  –  je  založený na dočasnom pohybe a  následnom návrate  cudzinca.  Daný model 

minimalizuje  styk  medzi  etnickými  skupinami  (Nemecko  v  70.  rokoch,  kde  imigrácia 

tureckej etnickej menšiny bola považovaná za dočasný jav). Migranti sú začlenení do určitej 

spoločenskej sféry (napr. do pracovného trhu), ale nemajú už prístup do iných sociálnych 

sfér  (sociálne dávky, zdravotná starostlivosť, nadobúdanie občianstva, volebné právo atď.). 

Právny mechanizmus v praxi v danom koncepte prakticky zabraňuje vstupovať cudzincom 

do  mnohých  sfér  spoločenského  života,  čo  spôsobuje  ich  sociálne  a  ekonomické 

znevýhodnenie (model uplatňovaný v Nemecku, čiastočne v Švajčiarsku a Rakúsku).

Pluralitný model (multikulturálny model)  -  uznáva a berie  do povedomia etnickú 

rôznorodosť  jednotlivých  skupín,  čo  podporuje  odlišnosť  minorít  od  majoritného 

obyvateľstva, ktoré sa navzájom líšia jazykom, kultúrou a sociálnymi vzťahmi. Cudzinci sa 

nevzdávajú  svojich  špecifických  vlastností,  no  i  tak  majú  rovnaké  práva  vo  všetkých 

spoločenských  sférach.  Štát  pritom  aktívne  vstupuje  do  procesu  ich  integrácie  (model 

uplatňovaný v Austrálií a Kanade). 

Model  od  multikulturalizmu  k  individuálnej  integrácií  -  spočíva  v  prechode  od 

zohľadňovania skupinovej odlišnosti k individuálnej občianskej integrácií.  Podľa Baršu a 

Baršovej  (2003)  „...skutečný  problém  již  neleží  v  konfliktu  moderní  kultury  evropských  

národů s tradičními kulturami přistěhovalců, ale v konfliktu liberálních institucí Evropanů s  

náboženskými fundamentalistickými ideologiemi,  šířícím se zvláště,  byť ne výlučně,  mezi  

přistěhovalci.“ (model typický pre Holandsko a Veľká Britániu).

Škála týchto modelov sa pohybuje medzi dvoma najprotichodnejšími modelmi, a to medzi 

asimiláciou  a  multikulturalizmom.  Multikulturalizmus -  ktorý  má  však  svoje  limity, 

spojený so  sociálnou kohéziou a etnickou diverzitou  je  v súčasnosti  veľmi  diskutovanou 

témou. 

Posledne menovaný prístup vznikol ako reakcia na sociálnu segregáciu a fundamentalistický 

islam, ktorými je postihnutá určitá časť prisťahovaleckého obyvateľstva v Holandsku, ktoré 

malo dvere v minulosti  vždy pre prisťahovalcov otvorené.   Do začiatku 80.  rokov sa v 

otázkach  etnických  menšín  nechala  holandská  vláda  viesť  z  minulosti  osvedčeným 

systémom tzv.  pilarizácie  (verzuiling), čo predstavovalo integráciu na princípe zachovania 
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identity jednotlivcov, ktorého prvky v určitej  miere zostali zachované dodnes (Andeweg, 

2005). Spoločnosť sa vtedy štrukturovala na základe ideologických (vrátane náboženských) 

presvedčení do tzv. pilierov, ktoré predstavovali akési spoločenské subkultúry.  V roku 1998 

vláda  prijala  Zákon  o  integrácií  nových  prisťahovalcov,  čo  predstavovalo  prvý  zárodok 

začiatku multikultúrnej diskusie a naštartovalo to obrat od multikultúrneho modelu smerom 

k individuálnej integrácií (Ersanilli, 2007).32  Krajina a jej spoločnosť totiž čelila ohrozeniu 

straty  kultúrnej  a  sociálnej  súdržnosti  kvôli  nezvládnutiu  integrácie  postavenej  na 

multikultúrnom modeli (Barša, Baršová, 2005).33 V r. 2000 sa rozpútala verejná diskusia na 

tému hodnôt a noriem (waarden en normen), ktoré si mali prisťahovalci osvojiť, čo malo za 

úlohu  otvoriť  lepšiu  a  efektívnejšiu  cestu  k  ich  integrácií  do  danej  spoločnosti.  Jadro 

problému  spočívalo  v  tom,  že  multikulturalizmus  uprednostňoval  princíp  odlišnosti a 

posúval jednotu do ústrania. Ani hodnoty uznávané v rámci multikulturalizmu ako tolerancia 

a inklúzia už nedokázali zakryť fakt rastúcej etnickej segregácie. Nielen tragické udalosti z 

rokov 2002 a 2004 spôsobili,  že sa slovo  multikulturalizmus začína vytrácať z vládnych 

dokumentov  a  materiálov.34 Naopak,  dôraz  sa  začína  klásť  na  individuálnu  integráciu  a 

preberanie  osobnej  zodpovednosti  na  tých,  ktorí  sa  chcú  v  Holandsku  usadiť  natrvalo. 

Výsledkom tohto procesu  bolo  sprísnenie integračnej legislatívy v roku 2004 nielen pre 

novoprichádzajúcich, ale taktiež pre všetky osoby, ktoré žili mimo krajiny po dlhšiu dobu 

ako 8 rokov.

Napriek tomu Holandsko možno ešte stále považovať za krajinu s priaznivou integračnou 

politikou. Od roku 2007 došlo len k veľmi malým zmenám v legislatíve, ktorá je stále veľmi 

pozitívna v porovnaní s ostatnými krajinami Európy. Všetci rezidenti majú rovnaké práva a 

povinnosti (napr. zabezpečenie bývania, dvojité občianstvo, politická participácia atď.). Len 

o niečo menej priaznivá je situácia v oblasti spájania rodín (prísnejšie integračné testy). 35

Treba však podotknúť, že aj v krajinách akými sú Francúzsko a Nemecko, ktoré oficiálne 

nikdy neprijali multikulturalizmus za svoju vládnu politiku, dochádza k vzniku podobných 

32 Zákon zaviedol povinnú účasť v integračnom programe financovanom štátom pre každého prisťahovalca. 
Bol individuálne zameraný a hlavnú úlohu pri integračnom procese  zohrávali obce. Po roku od zahájenia 
programu bol cudzinec povinný absolvovať jazykovú skúšku a skúšku sociálnej orientácie.

33 Výsledky uplatňovania integračných stratégií v rámci multikultúrneho modelu v praxi neviedli k 
dosiahnutiu rovnosti medzi cudzincami a  domácimi obyvateľmi, na začiatku 90. rokov dokonca dochádza 
vo veľkých holandských mestách k nárastu rezidenčnej segregácií prisťahovalcov (tamtiež s. 52). 

34 Tieto útoky však predstavovali skôr konflikt ideologicky-politický ako kultúrne-etnický (tamtiež, s.53)
35 Viď MIPEX III. Dostupné na: http://www.mipex.eu/ (cit. 11.11.2012).

36

http://www.mipex.eu/


problémov ako Holandsku. Diskusie, ktoré momentálne prebiehajú v posledne menovaných 

krajinách  naznačujú,  že  v  otázkach  súvisiacich  so  spolužitím  etnických  menšín  a 

majoritného  „európskeho“  obyvateľstva,  sa   nejedná  o  spolužitie  väčšiny  s  kultúrne 

odlišnými  etnickými  menšinami,  ale  s  netolerantnými  náboženskými  a  ideologickými 

menšinami (Bargerová, Divínsky, 2008).36  

Multikulturalizmus má mnoho definícií a každý mu rozumie inak. Podľa Kymlicku (2007) 

predstavuje predovšetkým reakciu na predošlý model unitárneho, homogénneho národného 

štátu, v rámci ktorého bol štát považovaný majetok dominantnej národnostnej skupiny, ktorá 

ho používa v presadzovaniu svojej identity, jazyka, histórie, kultúry a pod. Každý, kto sa 

nejakým spôsobom odlišoval  od  danej  skupiny,  musel  byť  buď  asimilovaný,  alebo  bol 

vylúčený.  Po  prvýkrát  sa  objavuje  v  USA v  druhej  polovici  60.  rokoch  20.  storočia  s 

súvislosti  s  tzv.  etnorevitalizačnými  hnutiami,  ktoré  sa  usilovali  o  politické  uznanie 

jednotlivých skupín (komunít),  odvolávajúcimi sa na svoj etnický pôvod (Hirt,  2005).  V 

súvislosti s vyššie uvedeným pojmom sa častokrát poukazuje ma problematické vymedzenie 

daného pojmu. V súčasnosti sa preto môže jednať jednak o určitý typ spoločenskej situácie, 

vedeckú teóriu,  politický cieľ  alebo stratégiu,  víziu a súbor praktických či  edukatívnych 

stratégií,  na  druhej  strane  multikulturalizmus  predstavuje  princíp,  diskurz,  hodnotu,  či 

ideológiu. 37

2.4 Hlavné medzinárodné trendy v integrácii imigrantov

Na základe výskumu IOM z roku 2011 možno za najvýraznejšie súčasné trendy a 

výzvy v oblasti integrácii migrantov rozdeliť do nasledovných oblastí:

Posilnenie  ekonomickej  participácie  imigrantov: Migranti  patria  medzi 

najzraniteľnejšiu skupinu na trhu práce,  ťažko si prácu hľadajú, čo prináša so sebou ich 

sociálne vylúčenie a chudobu a následne spôsobuje ďalšie zníženie ich šancí získať prácu, 

čo  často  vedie  k  nárastu  kriminality  a bezdomovectvu.  Takýmto  spôsobom  reštriktívne 

politiky obmedzujú potenciál migrantov, aby sa realizovali a prispievali k rozvoju krajiny do 

36 Multikulturalizmus ponúkal do určitej miery odpoveď na problém integrácie odlišných etnokultúrnych 
menšín, ktoré prichádzali v prvej fáze povojnovej imigrácie. Začína však zlyhávať vo chvíli, keď u 
príslušníkov ďalších generácií prisťahovalcov  dochádza k oslabovaniu príslušnosti k pôvodnému 
spoločenstvu a na druhej strane posilneniu príslušnosti k islamu (tamtiež, s.38).

37 Tamtiež, s. 9.
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ktorej prišli. Preto posilnenie prístupu migrantov na trh práce a stanovenie jasnej politiky 

v oblasti  manažmentu  pracovnej  mobility  patria  k základným  cieľom  ekonomickej 

participácie imigrantov. Pospíšil (2010) uvádza, že dôležitú úlohu v tejto oblasti zohrávajú 

mimovládne organizácie, ktoré na miestnej úrovni dokážu rozoznávať bariéry existujúce pri 

ekonomickej  participácii  imigrantov  a dokážu  byť  mostom  medzi  miestnymi 

zamestnávateľmi,  úradmi,  agentúrami.  aby sprostredkovali   imigrantom služby,  ktoré  by 

sami  neboli schopní využívať. 

Posilnenie  občianskej  participácie  migrantov:  viaceré  vlády  vyspelých  krajín  sa 

v posledných rokoch sústreďujú na  posilnenie občianskej  participácie  migrantov,  pretože 

zapájanie  migrantov  do  tvorby  migračnej  politiky  účelovo  pomáha  pri   jej  lepšej 

a efektívnejšej implementácii.  Zabezpečenie volebného práva je jednou z ciest, ako zvýšiť 

občiansku participáciu migrantov. Druhou cestou je podpora migrantov, aby sa združovali 

a zakladali  si  vlastné  mimovládne  organizácie,  ktoré  im  pomôžu  vytvárať  kontakty 

navzájom a zároveň sa s ich pomocou kontaktovať na väčšinovú komunitu. Ešte stále však 

v niektorých  krajinách  existujú  reštrikcie  pri  zakladaní  mimovládnych  organizácií  pre 

cudzincov  (Redlová,  2011).  Avšak  aj  v tých  krajinách,  kde  je  združovanie  cudzincov 

v podstate  bezproblémové,  mimovládne  organizácie  migrantov  sa  vyznačujú  pomerne 

slabou kapacitou s nízkou úrovňou spôsobilostí členov organizácií, ako aj ich nie dostatočne 

rozvinutou úrovňou ich zručností,  aby mohli efektívne participovať v občianskom priestore 

hostiteľskej krajiny.  Nie je dostatočne rozvinuté ani zosieťovanie týchto organizácií a ich 

spolupráca.  Pritom kľúčovou  úlohou  týchto  organizácií  má  byť  práve  pôsobenie  v  roli 

tlmočníka ich požiadavok (Kjarum, 1992). 

           Zjednodušenie pravidiel v oblasti nadobúdania  občianstva a dvojitého  občianstva: 

v európskom kontexte  je  zakomponovaný  do   koncepcie  rozvoja  demokratického  štátu 

aj jeho záujem o podporu prideľovania národnosti na základe dlhodobého pobytu , najmä so 

zameraním  na  prideľovanie  národnosti  deťom  narodeným v danom štáte.  Pre  imigranta 

získať občianstvo znamená získať veľa práv vrátane možnosti pracovať napr. vo verejnom 

sektore,  právo na voľný pohyb a veľa ďalších formálnych demokratických práv. V tomto 

prípade ide o tzv. naturalizáciu, ktorá zohráva úlohu dôležitého katalyzátora v integračnom 

procese.  Oblasť  získavania  občianstva,  príp.  dvojitého  občianstva  patrí  k najväčším 

slabinám  integračnej  politiky  jednotlivých  štátov.  Jedným  z dôvodov  je  málo  prijatých 

medzinárodných  legislatívnych  odporúčaní  platných  na  medzinárodnej  úrovni  (Baršová, 

38



2003).  Politická  debata  v EÚ  sa  v súčasnosti  týka  hlavne  procesu  hodnotenia  rozsahu 

potrebných  znalostí  žiadateľov  napr.  v oblasti  jazykových  vedomostí,   občianskeho 

vedomia...,  ktoré   je  potrebné  dosiahnuť   na  získanie  občianstva.  V súčasnosti  platí  vo 

väčšine EÚ krajín  pravidlo,  že dlhodobý rezident,  žiadateľ  o občianstvo  musí  dosiahnuť 

znalosť oficiálneho jazyka (prípadne jedného z oficiálnych jazykov v danej krajine) aspoň 

na základnej úrovni. 

Podpora zjednocovania rodín migrantov:  Migrácia z rodinných dôvodov je  braná 

ako jeden zo základných aspektov integrácie. Rozlišujú sa najmenej 4 kategórie rodinnej 

migrácie:  re-unifikácia  rodín,  vytváranie  nových  rodín  na  základe  manželského  zväzku 

s migrantom,  migrácia  celých  rodín  a  migrácia  rozširovaná  o  ďalších  členov  rodiny na 

základe „sponzorovania“ zo strany člena rodiny,  ktorý už  je migrantom. Prvá kategória 

rodinnej  migrácie  sa  môže  oprieť  o dve  medzinárodné  konvencie  uzatvorené  v oblasti 

ľudských práv38. Prvou je Konvencia spojených národov o právach dieťaťa prijatá v roku 

1989, druhou je Medzinárodná konvencia o ochrane práv všetkých pracovných migrantov 

a členov ich rodiny z roku 1990, ktorú však ratifikovalo ešte stále málo štátov. 39 Nariadenie 

Európskej Rady týkajúce sa práva na re-unifikáciu rodín migrantov z tretích krajín taktiež 

ešte nebolo v plnej miere implementované do legislatívnych rámcov členských štátov a patrí 

medzi najakútnejšie výzvy súčasnosti (IOM, 2011). 

Manažment  dočasnej  migrácie: s  trendom  nárastu  dočasnej  migrácie  takmer  vo 

všetkých  krajinách,  sa  veľa  z nich   bude  musieť  začať  venovať  stanoveniu  pravidiel 

a politiky v tejto oblasti. Hoci migranti majú nárok na rešpektovanie ich ľudských práv bez 

ohľadu na dĺžku ich pobytu, je potrebné nastaviť  ich práva tak, aby mohli dlhodobo žiť 

a pracovať v zahraničí bez toho, že by obmedzila možnosť ich návratu. Špecifické výzvy 

v tejto oblasti sú zamerané na to, či vôbec, a ak áno, akým spôsobom  zabezpečiť migrantom 

možnosť meniť zamestnanie a aké pravidlá   uplatňovať pri   ich návrate  a ich cirkulácii. 

Hľadanie  pravidiel  rovnováhy   medzi  cirkuláciou  migrantov  a ich  trvalým  pobytom  je 

celosvetovou témou diskusií mnohých aktérov zapojených do procesu migrácie. Na základe 

výskumov  prezentovaných  v správe  IOM  2011  je  zjavné,  že  nedostatočne  definované 

pravidlá,  ktoré  by  umožnili   prechod  s dočasnej  práce  do  trvalého  pracovného  pomeru 

spôsobujú,  že  sa  migranti  stávajú  skupinou  ohrozenou  sociálnym  vylúčením.  Diskusia 

38 Viď Migration Policy Group. Dostupné na: 
http://www.migpolgroup.org/public/docs/Family_reunion_Confronting_stereotypes_understanding_family_
life_MPG_Briefing_1.pdf (cit. 12.8.2012).

39 Viď Konvencia. Dostupné na: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm. (cit. 12.8. 2012).
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expertov v tejto oblasti sa zameriava na vyriešenie otázky, či by v politických dokumentoch 

mali byť definované podmienky vymedzenia počtu vybraných dočasných migrantov, ktorí 

by mali  nárok prejsť   do  permanentných  imigračných programov.  V tejto  oblasti  najmä 

zástupcovia  mimovládnych  organizácií  presadzujú  názor,  že  obmedzenia  pre  dočasných 

migrantov  nekorešpondujú  s ľudskými  právami.  Ich  odporcovia  argumentujú  tým,  že 

vytváranie očakávania permanentnej migrácie ohrozuje ideu  cirkulácie migrantov (IOM, 

2009). 

Podpora   vzdelávania  migrantov:  politika  v tejto  oblasti  je  zameraná  najmä  na 

študentov  a deti.  Zdá  sa,  že  existuje  dostatok  dokumentov  a nariadení  zabezpečujúcich 

povinné  vzdelávanie  detí  migrantov  s výnimkou  ilegálnych  prisťahovalcov,  ktorí  nie  sú 

v krajine prihlásení. Preto hlavnou výzvou v tejto oblasti nie je ani tak prijímanie nových 

dokumentov ako ich  implementácia  v praxi.  Súčasné  výzvy sa  týkajú  najmä:  rovnakého 

prístupu detí  k finančnej  podpore  vzdelávania,  prípravy intenzívnych  jazykových kurzov 

poskytovaných  hneď  po  príchode  migrantov,  nároku  na  prekladateľa  pre  rodičov, 

multikultúrne  ponímanie  výučby  a zavádzanie  multikultúrnych  vzdelávacích  prvkov, 

dostatočný kontakt s rodičmi detí migrantov, monitorovanie detí migrantov a ich výsledkov 

v škole.  Rovnako  je  dôležitá  implementácia  vzdelávania  dospelých  migrantov,  aby  sa 

adaptovali do nového prostredia a kultúry.40 

Posilnenie  antidiskriminačnej  politiky  v praxi:  v oblasti  anti-diskrimácie  je 

legislatíva na úrovni štátov pomerne dobre rozvinutá, výzvou ostáva jej uplatnenie v praxi. 

Hlavne uplatnenie rovnakých príležitostí pre občanov aj migrantov bez ohľadu na  pôvod, 

rasu a náboženstvo je potrebné uplatňovať v praxi. EU štáty v súčasnosti vytvárajú verejné 

inštitúcie  a podporujú  mimovládne  organizácie  a to  hlavne  v oblasti  monitoringu 

implementácie  politiky  rovnakého  zaobchádzania,  jej  štatistického  vyhodnocovania 

a pravidelného informovania verejnosti o výsledkoch a konkrétnych výstupoch tejto politiky. 

Dôležitou súčasťou uplatňovania politiky anti -  diskriminácie je aj práca s verejnosťou jej 

vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o tejto oblasti.41

Podpora ochrany zdravia imigrantov: v tejto oblasti sú hlavné výzvy zamerané na 

začlenenie  témy  ochrany  zdravia  migrantov  do  vládnych  dokumentov  a vytvorenie 

koordinačného  orgánu  schopného  umožňovať  tento  proces  a podporiť  spoluprácu  medzi 

40 Viď Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku. Potreby a riešenia. Dostupné na: 
http://multikulti.sk/dok/subkultury/Vzdelavanie-deti-cudzincov.pdf (cit.13.8.2012).

41 Viď MIPEX III Index. Dostupné na: http://www.mipex.eu/anti-discrimination (cit. 13.8.2012).
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jednotlivými  kľúčovými  aktérmi.  Taktiež  sa  za  výzvu  považuje  vytvorenie  finančných 

nástrojov  na  podporu  ochrany  zdravia  migrantov  v oblasti  zdravotného  poistenia 

umožňujúce migrantom zaradiť sa do verejných  zdravotných systémov.42 Problematická sa 

ukazuje byť aj štruktúra a dostupnosť poskytovaných zdravotných služieb, ktorá nie je vždy 

pre migrantov vhodná najmä kvôli  jazykovej bariére.

Posilnenie verejného dialógu: integračná politika sa netýka len zlepšenia životných 

podmienok imigrantov. Jej cieľom by malo byť zabezpečenie dobrých životných podmienok 

pre  všetkých  obyvateľov  v danej  krajine.  Preto  zavádzanie  integračnej  politiky  nie  je 

o prijímaní  politických  rozhodnutí  a o získavaní  voličských  hlasov,  ale  aj  o dialógu, 

informovaní verejnosti  a vytváraní spoločenského konsenzu. V tejto oblasti sa osvedčuje 

organizovanie  veľkých  happeningových  podujatí,  kde  sa  predstavujú  migranti  formou 

kultúrnych a športových vystúpení, kde sú pozývaní novinári a široká verejnosť. Takéto typy 

podujatí majú dlhodobú tradíciu v USA a Kanade, ale postupne sa dostávajú aj do EÚ štátov 

ako je napr. Rakúsko, Francúzsko, Estónsko a iné . Podujatia nenásilnou formou podporujú 

vzájomný dialóg a poznávanie väčšinového obyvateľstva a imigrantov (IOM, 2011).

Podpora  vytvárania  sietí  v oblasti  integrácie: na  to  aby  integrácia  migrantov 

efektívne  fungovala,  nemôže  byť  pripravovaná  a realizovaná  len  na  jednej  úrovni.  Je 

potrebné, aby okrem prípravy strategických dokumentov na úrovni vlády boli zapojené do 

jej implementácie aj lokálne a regionálne inštitúcie.43 Taktiež je nevyhnutné, aby existovala 

medzisektorálna spolupráca v tejto oblasti, to znamená spolupráca neštátnych neziskových 

organizácií s orgánmi verejnej správy a súkromného sektora. Inak hrozí, že nebudú dobre 

definované jej  ciele  a nebude  správne  vyhodnocovaná  jej  implementácia.  Je  nevyhnutné 

chápať integráciu ako celonárodnú „povinnú úlohu“,  tak ako sú chápané vzdelávanie alebo 

ochrana  zdravia  (IOM  2011,  s.  71).  Dôležitou  výzvou  v tejto  oblasti  je  určenie 

zodpovedného ministerstva,  ktoré na seba preberie úlohu koordinácie a zodpovednosti za 

celý proces integrácie v danom štáte, avšak nie s cieľom  priameho riadenia  integračného 

procesu na lokálnej a regionálnej úrovni. Úlohou vlády a ministerstva je stanovenie stratégie 

integrácie  a jej  hlavných  cieľov.  Pre  lepšiu  implementáciu  integračnej  politiky  navrhla 

Európska  komisia  vo  svojej  Spoločnej  agende  pre  integráciu  vytváranie  tzv.  one-stop-

42 Viď Dánske priority. Dostupné na: http://migration4media.net/wp-content/uploads/2012/02/EU-
Presidency_Programme_UK_Final-Web_22_12.pdf (cit. 14.8.2012).

43 Viď Príručka o integrácií pre tvorcov politiky a odborníkov. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_12892_89887398.pdf (cit. 15.8.2012).
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shops.44 Ide  o inštitúcie,  kde  by  na  jednom  mieste  boli  sústredené  služby  poskytované 

migrantom (prekladateľské, poradenské, konzultačné, informačné a iné). 

2.5  Integračná politika ČR

K vytváraniu koncepčnej štruktúry integračnej politiky v Česku prispel najmä rastúci 

počet cudzincov žijúcich na tomto území, ale taktiež aj  nazeranie a preberanie konceptov z 

integračných  politík  západných  európskych  štátov,  predovšetkým  koncept 

multikulturalizmu. Základným dokumentom pre integráciu sú  Zásady koncepce integrace  

cizinců na území ČR a Koncepce integrace cizinců (oba z roku 2000), ktoré vychádzajú zo 

Zásad integrace cizinců  z  roku 1999.45 46 Posledný spomínaný dokument predstavuje  iba 

základné princípy integračnej politiky bez konkrétnych postupov a krokov na jej realizáciu. 

Daný vládny dokument zároveň predstavuje prvý prejav záujmu o vytváranie multikultúrnej 

spoločnosti  v  ČR.47 Aj  keď  podľa  neho  má  značnú  časť  zodpovednosti  za  integráciu 

cudzincov  preberať  štát,  integračný  proces  vníma  hlavne  ako  aktívnu  participáciu 

imigračných komunít. V súčasnosti sa v ČR však nejedná o snahu vytvárania multikultúrnej 

spoločnosti  v  pravom  slova  zmysle  (tak  ako  to  bolo  napr.  v  Kanade  alebo  USA),  ale 

presadzuje sa hlavne individualisticko – občiansky princíp integrácie (Barša, Baršová, 2005, 

s. 235).48 

V roku 2003 vydala Komisia ministerstva vnútra ČR analýzu situácie postavenia cudzincov. 

Jazyk jednotlivých prisťahovaleckých skupín je v nej považovaný za „nedělitelnou součást  

44 Viď Handbook on how to implement a one-stop-shop for immigrant integration. Dostupné na: 
http://www.unaoc.org/ibis/wp-content/uploads/2010/05/Handbook-OSS.pdf (cit. 15.8.2012). 

45 Viď  Ministerstvo vnútra ČR: Zásady koncepce integrace cizinc  ů na území ČR. Dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/-azyl/integrace2/zasady/zasady.pdf .(cit. 15.8.2012).
46Viď Vláda ČR: Koncepce integrace cizinc  ů na území ČR. Dostupné na: 
http://www.mvcr.cz/dokumenty/-ntegrace/koncepce.pdf.  (cit. 16.8.2012).
47 V zásade č. 1 sa uvádza: „ Politka vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobo usazených cizinců a v 

oblasti koncepce je založena na principech rovního přístupu a rovných příležitostí.“. Zásada č. 2: 
„Imigrační komunity jsou považované za integrální a obohacující součást splečnosti a za plnohodnotné a 
nevyhnutné partneri při vytváření multikultúrní společnosti.“.

48 USA, Kanada a Austrália sú považované za tzv. občianske národy starousadlíkov, v ktorých budovanie 
národu bolo, resp. je úzko späté s osídľovaním a prisťahovalectvom.  Národ je vytváraný prisťahovalcami – 
osadníkmi, ktorí v minulosti tvorili súčasť iného národu. Jeho identita preto prináleží k prítomnosti a nie 
minulosti. Preto dané národy bývajú vo väčšine prípadov otvorenejšie voči imigrantom, ktorí predstavovali 
potencionálnych budúcich občanov národa. Dané krajiny neskôr samé seba označovali za multikulturálne, 
resp. multietnické národy (tamtiež, s.32-34).
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jejich  kultury  a  identity“,  na  druhej  strane  však  vyzdvihuje  potrebu  ovládania  jazyka 

majoritného obyvateľstva ako podmienky úspešnej integrácie. Avšak až novelizácia zákona 

č.  326/1999 Sb.49  z  roku 2009 zaviedla  povinnú skúšku z  českého jazyka potrebnú na 

získanie povolenia na trvalý pobyt.   Z analýzy taktiež vyplýva,  že neovládanie štátneho 

jazyka nie je znakom multikulturality, ale prejavom nedostatku integrácie, ktorá vedie k ešte 

väčšej  segregácií  migrantov  a  celkovej  fragmentácií  spoločnosti.  Úspešné  absolvovanie 

jazykovej skúšky je zároveň jednou z podmienok získania štátneho občianstva.

V porovnaní s predošlými dokumentami predstavovala Koncepce integrace cizinců na území  

ČR  oveľa viac komplexný materiál.50  Koncept hodnotí doterajší stav migrácie, konkrétne 

určuje  jednotlivé  kroky  a  opatrenie  na  podporu  integrácie,  definuje  cieľovú  skupinu  a 

problémy (napr. v oblasti politickej participácie), ale aj úlohy a kompetencie jednotlivých 

ministerstiev  a  ďalší  inštitúcií.  Do  popredia  je  daná  ochota  podporovať  aktivity,  ktoré 

napomáhajú  integrácií  cudzincov  do  českej  spoločnosti:  napr.  prehlbovanie  vzájomných 

vzťahov s majoritným obyvateľstvom a jazykových schopností a kvalifikácie, poskytovanie 

sociálneho  a  právneho  poradenstva,  vzdelávania,  podpora  na  trhu  práce,  kultúrneho  a 

náboženského života, budovanie komunitných centier atď.

Nemenej  dôležité  je  spomenúť  taktiež  podporu  smerom  k  neziskovým  organizáciám 

pracujúcich  s  migrantmi,  ďalšie  vzdelávanie  občanov  a  úradníkov  v  oblasti  integrácie 

cudzincov, edukácia v boji proti xenofóbií, rasizmu a diskriminácií. V koncepte sa nachádza 

takisto zmienka o potrebe multikultúrneho vzdelávania,   na druhej  strane však  zároveň 

prízvukuje nevôľu tolerovať správanie sa cudzincov a ich pôvodných tradícií , ktoré nie sú 

zlúčiteľné s českým právnym poriadkom (napr. polygamia, vynútené sobáše,  obmedzovanie 

prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu a iné).  

V dokumente z roku 2007 o integrácií cudzincov sa naďalej prízvukuje potreba vytvárania 

vhodných podmienok pre ich integráciu, aj  keď ani v tomto prípade nemožno hovoriť o 

49 Viď Novelizace. Dostupné na:.http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf.  (cit. 
18.8.3012). 
Tamtiež, s. 32. 

50 Viď Koncepce. Dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokumenty/integrace/koncepce.pdf (cit. 
18.8.2012). 
Tamtiež, s. 29. 
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plnej  podpore myšlienky multikulturalizmu.51 I  keď dokument zavádza myšlienku väčšej 

participácie orgánov štátnej správy a tretieho sektoru v procese integrácie, cieľ integračnej 

politiky je  založený na izolácií  a  sociálnej  exklúzií  migrantov oveľa  viac  ako na snahe 

zabrániť vytváraniu uzatvorených  komunít cudzincov (Štefančík, 2010, s. 111).

 

K  posunu  v  koncepte  integračnej  politiky  dochádza  v  roku  2008,   keď  boli  určené 

inštitucionálne  a  legislatívne  podmienky  zavedenia  povinnej  jazykovej  skúšky.  Znalosť 

českého jazyka je v nich definovaná ako podmienka pre harmonické nažívanie s majoritným 

obyvateľstvom, ale napr. aj úspešnej integrácií na trhu práce. Neznalosť jazyka naopak len 

prispieva k väčšej marginalizácií v procesoch vzdelávania a uplatnenia na trhu práce. 52 

V tom istom roku dochádza k najväčšiemu medziročnému nárastu počtu cudzincov v ČR. 

Dochádza k zmene preneseniu kompetencií  v rámci  integrácie  z Ministerstva sociálnych 

vecí  a  práce na Ministerstve vnútra  ČR, ktoré plní  úlohu koordinátora.  Na jednotlivých 

procesoch sa však podieľajú aj iné orgány štátu. Integračná politika sa chápe ako komplex 

úloh  jednotlivých  orgánov  štátnej  správy,  samosprávy,  v  spolupráci  s  neštátnymi 

neziskovými organizáciami  (ďalej  iba  NNO) a  cirkvou.   V tom istom roku dochádza  k 

napätiu medzi domácimi a zahraničnými pracovníkmi, práve kvôli  hospodárskej krízy a jej 

následkom. Bolo preto potrebné danú skutočnosť reflektovať a upraviť koncepcie v oblasti 

integrácie migrantov. 

Podľa Štefančíka (2010, s. 113) v tomto období badať posun smerom od vágnych predpisov 

k prepracovanejšej  integračnej  politike cudzincov.  Daným prístupom sa Česká republika 

zaradila ku krajinám, v ktorých integračná politika tvorí dôležitú súčasť verejnej politiky. 

2.5.1 Hodnotenie integračnej politiky 

Zaujímavý obraz o stave integračnej politiky v ČR v porovnaní s ostatnými krajinami 

ponúka Index politiky integrácie migrantov (Migrant Integration Policy Index –  MIPEX 

Index  III).  Jedná  sa  o  medzinárodný  projekt  25  partnerských  organizácií  (výskumných 

51 Viď Zpráva o realizaii Koncepce integrace cizinc  ů v roce 2006. Dostupné na: 
http://www.cizinci.cz/files/clanky/423/koncepce.pdf (cit. 22.8.2012).
52 Viď Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinc  ů v roce 2008. Dostupné na:  
http://www.cizinci.cz/files/clanky/537/usneseni16022009.pdf  (cit. 22.8. 2012).
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inštitútov,  univerzít  a  NNO)  pod vedením  Migration  Policy  Group a  British  Council v 

Bruseli.  Hlavnou  úlohou  projektu  v  roku  2011  bolo  hodnotiť  a  porovnávať  integračné 

politiky v 31 štátoch v Európe a dvoch v Severnej Amerike (Kanada a USA). 

Štúdia monitoruje 7 oblastí  integračnej politiky, ktoré ovplyvňujú migrantov od ich vstupu 

do určitej  krajiny až po získanie občianstva.  Nasledujúca tabuľka  predstavuje jednotlivé 

oblasti, počet dosiahnutých bodov a umiestnenie v rámci celkového hodnotenia: 

 Tabuľa 2: Hodnotenie integračnej politiky - Česká republika.

 Zdroj: MIPEX Index III.

Štúdia v podstate odzrkadľuje akým spôsobom dané krajiny a ich vlády zaisťujú rovnaké 

práva,  zodpovednosti  a  príležitosti  svojim  migrantom.  Česká  republika  v  rámci  štúdie 

obsadila  19.  miesto  s  hodnotením politík  ako  skôr  nepriaznivé.  Najlepšie  v  umiestnení 

skončilo Švédsko,  nasleduje Portugalsko a  Kanada.  Zo stredoeurópskych a východných 

krajín Európy dosiahlo najlepšie hodnotenie Slovinsko.53 

Zo  štúdie  vyplýva,  že  v  ČR  sú  právne  podmienky  v  oblasti  zamestnanosti,  rodiny  a 

vzdelania pomerne dobre nastavené, problém však spočíva v ich implementácií a taktiež v 

aplikovaní  tzv.  správneho  uváženia,  čo  znamená  podiel  vlastného  úsudku  jednotlivých 

úradníkov pri rozhodovacom procese.54  

Najlepšie výsledky získala ČR za veľký rozsah práv, ktoré cudzinec získa nadobudnutím 

53 Viď  MIPEX Index III 2011. Dostupné na: www.mipex.eu.  
54 Tamtiež, s. 58.
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Hodnotenie integračnej politiky ČR – MIPEX Index III 2011

Oblasť integrácie 
Podmienky na dlhodobý pobyt 65 10.
Prístup na pracovný trh 55 15.
Podmienky na zjednotenie rodiny 66 13.
Podmienky na občiansku a politickú participáciu 13 29.
Opatrenia proti diskriminácií 44 25.
Podmienky na získanie štátneho občianstva 33 19.
Podmienky na vzdelanie 44 15.

Počet bodov 
(max. 100)

Umiestnenie (z 
32 krajín)

http://www.mipex.eu/


trvalého pobytu, ktoré sú porovnateľné s právami českých občanov (napr. možnosť pracovať 

bez  špecifických  povolení,  prístup  do  systému verejnej  zdravotnej  starostlivosti).  Avšak 

získanie  povolenia  k  trvalému  pobytu  je  v  porovnaní  s  inými  krajina  oveľa 

komplikovanejšie. Štúdia uvádza, že české úrady mnoho žiadostí odmietajú bez posúdenia 

situácie a udania relevantného dôvodu.55

Naopak, najhoršie hodnotenie získala krajina v oblasti zapojenia cudzincov do verejného 

života. Aj tí cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v ČR, nemajú právo voliť, byť volení, a to ani 

na lokálnej úrovni a nemôžu sa taktiež stať členmi politických strán. Tieto práva majú iba 

občania. V danej kategórií sa hodnotilo taktiež zapojenie cudzincov do poradných orgánov 

týkajúcich sa integrácie a iné možnosti ovplyvňovania integračnej politiky. V tejto oblasti 

ČR  obsadila  nelichotivé  predposledné  miesto.  Danú  situáciu  v  roku  2011  kritizoval  aj 

verejný ochranca práv Pavel Varvařovský.56   

2.6 Integrácia na úrovni samospráv 

Integrácia migrantov nie je len otázkou celoštátnej  úrovne.  Do procesu zapájania 

cudzincov vstupujú taktiež NNO a orgány miestnych samospráv. Jedná sa predovšetkým o 

jednotlivé obecné a mestské zastupiteľstvá, ktorých sa týkajú sprievodné problémy spojené s 

integračnou  politikou.  Obce  a  mestá  sú  tým miestom,  kde  sú  migranti  konfrontovaní  s 

hodnotami  a  zvyklosťami  majoritnej  spoločnosti,  resp.  miestom  kde  dochádza  ku 

každodennej sociálnej interakciám (Rákoczyová, Trbola, 2008).

Štát totiž nerieši mnoho otázok spojených s každodenným životom. Preto je dôležité, aby 

presunul  určité  kompetencie  a  finančné prostriedky vyčlenené  na  integračnú  politiku  na 

komunálnu úroveň,  čím umožní  obciam a mestám plnenie  úloh spojených s  integráciou 

cudzincov. Obce a mestá by sa mali do daného procesu zapájať samostatne  a zabezpečovať 

pozitívny prístup k danej problematike.

55 Tamtiež, s. 60.
56 Viď Připomínky ochránce k věcnému záměru volebního zákoníku. Dostupné na: 

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/pripominky-ochrance-k-vecnemu-zameru-
volebniho-zakoniku/ (cit. 4.9.2012).
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Medzi úspešné faktory pri integrácií zohráva dôležitú úlohu osvojenie si jazyka majoritnej 

spoločnosti. Ak sa však migrant nachádza v hmotnej núdzi, osvojenie jazyka pravdepodobne 

nepatrí medzi jeho priority. Kontrola integračného procesu by mala spadať medzi prednostné 

úlohy  samosprávy,  pretože  existuje  predpoklad,  že  pozná  dobre  podmienky,  v  ktorých 

cudzinci  žijú.  Štefančík  (2010)  tvrdí,  že  prostredníctvom  svojich  dostupných  nástrojov 

môže  monitorovať  a  ovplyvňovať  situáciu  cudzincov  v  hmotnej  núdzi  a  ich  prístup  k 

integračnému  procesu  ,  aby  tak  zabránila  vzniku  etnických  giet.  Aktívna  vzájomná 

spolupráca medzi štátom a miestnymi samosprávami je preto vysoko vyžadovaná.57    

   

Cudzinci v Českej republike môžu žiadať o príspevok od štátu až do výšky 70  tisíc korún na 

zaistenia  ubytovania.58 Prostredníctvom  aktívnej  politiky  v  oblasti  pomoci  pri 

sprostredkovaní  práce  alebo  ubytovania,  oblasti  vzdelávania,  zdravotníckej  a  sociálnej 

starostlivosti  a  poistenia,  zabezpečenie  tlmočníckych  a  informačných  služieb,  právnej 

ochrany, samospráva napĺňa ciele vychádzajúce zo integračného programu.

Aktívny prístup zo strany samospráv obcí a miest je vyžadovaný ešte viac kvôli dopadom 

hospodárskej krízy. Práve totiž migranti bez práce môžu byť iskrou pre vznik konfliktov 

medzi  nimi  a  domácim  obyvateľstvom.  Vytvorenia  dvoch  skupín  vo  vnútri  samotnej 

prisťahovaleckej  komunity (zamestnaných a  nepracujúcich)  môže  viesť  k  ešte  väčšiemu 

vyčleneniu na okraj spoločnosti  osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a všeobecne k 

prehĺbeniu  negatívneho  postoja  väčšinovej  spoločnosti  smerom  voči  prisťahovalcom 

(Eberlová, Kavalír,  Kratochvílová, 2009). 

I  keď  aktívny  prístup  samospráv  zohráva  veľmi  dôležitú  úlohu,  komunálna  integračná 

politika je priamo závislá od integračnej politiky štátu (napr. v oblasti podmienok prístupu 

na pracovný trh) a neodvíja sa len od prístupu majoritnej spoločnosti ale taktiež od prístupu 

samotných cudzincov v procese integrácie. Ich aktívna participácia na komunálnom rozvoji 

napomáha k prehlbovaniu kvality a harmónií spolunažívania medzi nimi a väčšinou. 

57 Tamtiež, s.117. 
58 Viď Uznesenie vlády ČR č. 543. Dostupné na: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/SIP_Usneseni.pdf 
(cit. 5.9.2012).
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2.7 Integrácia na úrovni NNO 

Okrem samospráv  zohrávajú  rovnako  dôležitú  úlohu  aj  NNO  ktoré  sú  súčasťou 

občianskej  spoločnosti.  Občianska  spoločnosť  býva  často  krát  označovaná  rôznymi 

pojmami, napr. : občiansky sektor, neziskový sektor alebo taktiež tretí sektor, pričom všetky 

predstavujú jej inštitucionalizované vyjadrenie – tvoria ju organizácie, ktoré sú prezentáciou 

dobrovoľného  združovania  občanov  zdieľajúcich  spoločné  hodnoty.  Pod  vplyvom  Rady 

vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  sa  ujala  neskôr  užšia  definícia  organizácií 

občianskej spoločnosti a to práve neštátne neziskové organizácie (Potůček, 2005).59

Vajdová (2005) vymedzuje občiansku spoločnosť v rámci verejného i odborného diskurzu 

ako „pozitivně chápané sdružování občanů,  které je nezávislé na  státě,  přispívá  k rozvoji 

občanských hodnot, sociálního kapitálu a je vůči demokracií  jako spoločenskému režimu v  

podstatě konstruktivní“.60 Za  zaujímavú  možno  považovať  definíciu  známeho  politika 

Pitharta,  ktorý  chápe  občiansku  spoločnosť  oveľa  širšie  a definuje  ju  ako  „sumu  sfér 

svobodného sdružování, sebeorganizování lidí, autonomních na státu. Patří sem univerzity,  

církve,  místní  samospráva,  profesní  samospráva  (zejména  nejrůznější  komory),  odbory,  

spolky,  nadace,  nevládní  organizace,  veřejnoprávní  instituce  (např.  veřejnoprávní  

média) ...“ (Pithart, 2000). 

Podľa Mejstříkovej (2005) prostredníctvom inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti 

(ďalej  iba  OOS)  dostáva  politická  sféra  spätný signál  uplatňovania  jednotlivých politík, 

upozorňujú na aktuálne problémy v spoločnosti,  snažia sa donútiť politikov, aby sa nimi 

zaoberali  a  riešili  ich.  Nové  NNO,  ktoré  vznikali  po  roku  1989  sa  zaoberali  riešením 

neobvyklých, resp. netradičných problémov, ktoré produktom nástupu nového politického 

systému. Jedná sa predovšetkým o problematiku ľudských práv, sociálneho zabezpečenia, 

ekológie atď. Síce môžu OOS slúžiť ako alternatíva štátu pri riešení problémov rôznych 

oblastí a ich situácia z pozície vyjednávateľa sa postupom času zlepšuje, ešte stále sa však 

stretávajú s konzervativizmom českých úradov (Frič, 1998).

Tak, ako píše Vajdová, významným konceptom v rámci rozvoja občianskej spoločnosti  a 

vôbec  posilňovania  pozitívnych  vzťahov  medzi  jednotlivými  komunitami,  je  budovanie 

59 Daný termín zároveň odlišuje štátny od neštátneho neziskového sektoru.
60  Vajdová uvádza, že sú zároveň označované za tie „skutočné“ mimovládne organizácie.
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sociálneho  kapitálu.  Podľa  Ondrušeka  (2001)  sa  v  komunitách  so  silným  sociálnym 

kapitálom sa  občania  spontánne zapájajú  do  vecí  verejných,  konajú férovo a  rešpektujú 

zákon.  Predpokladá  sa,  že  autority  v  týchto  komunitách  sú  relatívne  čestné  a  rovnako 

pristupujú  ku  všetkým občanom nezávisle  od  ich  politickej,  etnickej  alebo  náboženskej 

príslušnosti . Sociálny kapitál pritom môžeme chápať ako normy alebo nepísané pravidlá, 

ktoré  jednotlivci  a  organizácie  spontánne  dodržiavajú  a  sociálne  vzťahy,  ktoré  budujú 

dôveru a vzájomnú reciprocitu medzi jej obyvateľmi a organizáciami.

 

Dané budovanie vzťahov medzi osobami združenými v OOS môže prispieť k vyriešeniu 

spoločenských  problémov  na  základe  presadenia  kolektívnej   myšlienky,  výsledkov 

kolektívneho jednania. Sociálny kapitál sa delí na tzv.  spájajúci,  ktorý  posilňuje  vzťahy 

vo vnútri medzi členmi komunity a  premosťujúci sociálny kapitál. Ten napomáha budovať 

vzťahy, dôveru a spoluprácu medzi komunitami navzájom (Skovajsa, 2010). 

Zakladateľmi  organizácií  občianskej  spoločnosti  nie  sú  len  príslušníci  väčšinovej 

spoločnosti, cirkev, samosprávy, ale aj samotní členovia cudzineckých komunít. Ich činnosť 

okrem pozitívnych ohlasov vyvoláva aj pochybnosti. Nedá sa poprieť ich zásluha a pomoc 

migrantom pri  prekonávaní byrokratických prekážok spojených napr.  s dlhodobým, resp. 

trvalým pobytom, na druhej strane však môžu posilňovať väzby vo vnútri komunít a udržujú 

tak vedomie kolektívnej odlišnosti od väčšinového obyvateľstva. 

Úloha českých organizácií  pracujúcich s  nelegálnymi  migrantmi  sa  v integračnej  oblasti 

sústreďuje  predovšetkým  do  nasledujúcich  oblastí:  prevencia  vzniku  rizík  spojených  s 

nelegálnou migráciou a nelegálnou prácou, práca s cudzincami v novom prostredí v novom 

prostredí  a  pomoc  pri  riešení  sprievodných  problémov  pomoc  obetiam  organizátorov 

nelegálnej  migrácie a obetiam pracovného vykorisťovania (Vintr, 2008).  

V ČR však ešte stále nedošlo k vyhranenosti rôznych názorových prúdov v rámci českej 

občianskej spoločnosti a verejnej mienky, akú najvhodnejšiu cestu by bolo potrebné zvoliť 

pri  integrácií  cudzincov.  Barša  (2005)  uvádza,  že  „většina  nevládních  organizací,  ktoré  

pracují s imigranty, se zatím drží kréda pomoci znevýhodněným a obhajoby lidských práv a  

do  diskusí  o  úskalích  diverzity  a  integrace  se  nehrnou.  Tenhle  postoj  je  do  jisté  míry  
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pochopitelný.  Je  tu  obava,  že  veřejné  diskusi  může  lehce  nabýt  vrchu  populistická  a  

xenofóbní žurnalistika...“.  Preto na rozdiel od diskusie o pracovnej migrácií,  sa debata o 

integrácií v českom prostredí náchadza v úzadí. 

Treba  však  uviesť,  že  aj  v  rámci  NNO existujú  také,  ktoré  sa  usilujú  o  dialóg  o 

multikulturalisme, ako je napríklad  Multikulturní centrum Praha, alebo  Slovo 21, ktoré sa 

zameriava na osvetu a podporuje dialóg s verejnými orgánmi. Ďalej netreba zabudnúť na 

program Migrace organizácie  Člověk v tísni, ktorý sa usiluje o poskytovanie objektívnych 

informácií o migrácií a snaží sa prekonávať stereotypy o migrantoch, ktoré sa objavujú v 

českých médiách. Podľa Černíka (2003) sú to práve NNO rôzneho druhu a zamerania, ktoré 

vytvárajú  integračnú  bránu  nielen  do  českej  spoločnosti,  ale  aj  do  jej  korporatívneho 

politického systému. Tie pri svojej činnosti vnímajú a poznajú reálne problémy cudzincov a 

dokážu ich formulovať a reflektovať v rámci štátnych inštitúcií aj mimo nich. 

Podľa  projektu  Index  občianskej  spoločnosti  CIVICUS  Civil  Society  Index,  ktorý  bol 

realizovaný v roku 2004,  je česká občianska spoločnosť pomerne silná a  vyvážená,  bez 

výrazných  slabín.  Avšak  na  druhej  strane,  jej  najväčšími  nedostatkami  sú   jej  vplyv  a 

štruktúra  -  dopad  aktivít  a  úsilia  NNO  na  rozhodovanie  vo  verejnej  politike,  možnosť 

kontrolovať  štát  a  firmy,  reagovať  na  záujmy  občanov,  posilňovať  danú  schopnosť  u 

občanov rozhodovať za seba a hájiť svoje záujmy. 

2.8 Úloha NNO v integračnom procese 

Ak  chceme  poňať,  aký  súvis  má  integrácia  migrantov,  resp.  cudzincov  s 

organizáciami NNO, je potrebné zadefinovať ich funkcie v českej spoločnosti. Neziskové 

organizácie  zohrávajú  v  moderných   demokraciách  nezastupiteľnú  rolu,  resp.  hneď  aj 

viaceré funkcie. Ich základné členenie nám ponúka klasifikácia podľa Salamona (Salamon, 

Anheier, 1999): 

Servisná   - organizácie dodávajú celý rad služieb ako pre svojich členov, tak i pre 

celú spoločnosť, pri ktorých poskytovaní častokrát zlyháva štát alebo súkromný sektor (napr. 

v oblasti zdravia, sociálnej starostlivosti a vzdelania).
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Inovačná -  spočíva v indentifikovaní, následnej reakcií a ponúknutí riešenia pri novo 

vznikajúcich problémoch zo strany OOS. Organizácie inovácie pritom vnášajú taktiež do 

participačných aktivít členov a občanov. 

Funkcia  ochrany  práv  a  sociálnych  zmien  –  OOS  predstavujú  ochrancu  svojich 

členov a ostatných osôb pred štátom, súkromným sektorom alebo rušiteľom normatívneho 

poriadku.  Môžu  taktiež  plniť  funkciu  presadzovateľa  celospoločenských  zmien,  resp. 

verejných a skupinových záujmov. Taktiež predstavuje nárazníkový priestor medzi občanmi, 

politikmi a verejnou mocou.

Expresívna  a  vzdelávacia  –  v  tomto  ponímaní  sú  OOS  chápané  ako 

sprostredkovatelia  demokracie  a  vodcovstva.  Poskytujú  priestranstvo  pre  artikuláciu 

náboženských, etnických, kultúrnych, ideologických  alebo iných záujmov svojich členov na 

individuálnej, či skupinovej úrovni.

Komunitná  a  demokratizačná  –  OOS  poskytujú  možnosť  prejavu  pluralitných 

názorov, záujmom a tradíciám. Taktiež povzbudzujú medzi ľuďmi solidaritu a komunitu a 

nabádajú ich k participácií na verejnej politike, čím sa podieľajú na vytváraní spoločenských 

hodnôt a noriem chovania. Vystupujú ako vykonávatelia kontroly pri tvorbe verejnej politiky 

.  Taktiež  budujú  a  ovplyvňujú  sebavedomie  ľudí  a  ich  pocit  zodpovednosti  za  danú 

komunitu a celkovú spoločnosť. 

Na  základe  hore  uvedených  charakteristík  možno  skonštatovať,  že  jednou  z 

najvýznamnejších  rolí  NNO  je  ich  participačná  funkcia  (Mansfeldová,  Kroupa,  2005). 

Členovia  sa  prostredníctvom  združovania  snažia  vyjadriť  svoje  spoločné  záujmy  a 

požiadavky s cieľom riešiť svoje spoločné problémy. V praxi to znamená, že sa napr. aktívne 

podieľajú na spolurozhodovaní obce, krajov alebo štátu, čím zároveň dochádza k preberaniu 

určitého  podielu  zodpovednosti  za  rozhodnutie  učinené  orgánmi  štátnej  moci.  Daná 

spolupráca medzi  neziskovým sektorom a štátnou správou alebo samosprávou je  pritom 

prospešná pre obe strany, pretože NNO bývajú častokrát bližšie k realite a dokážu lepšie 

pomenovať konkrétne problémy aj na základe svojich skúseností z terénu (pokiaľ sú na to 

dostatočne spôsobilé – pozn. autora). 

Aktivita  členov  v  organizáciach  častokrát  prispieva  k  učeniu  formulovať  svoje  názory, 

diskutovať a vystupovať na verejnosti, zvyšovať ich organizačné schopnosti, čo významne 
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ovplyvňuje  vytváranie  sociálneho  kapitálu.  V  neposlednej  rade  predstavujú 

inštitucionalizovanú formu vzájomnej  pomoci,  napríklad prostredníctvom dobrovoľníctva 

tak  môžu  prispieť  k  integrácií  do  spoločnosti.  To  isté  sa  týka  taktiež  rôznych 

marginalizovaných  skupín  (ale  napr.  aj  migrantov,  resp.  cudzincov)  –  tie  môžu 

prostredníctvom združovania a angažovania sa v občianskych združeniach vyjadrovať svoje 

záujmy a  potreby.  Svojou rôznorodosťou  pomáhajú  NNO vytvárať  názorovú pluralitu  v 

akejkoľvek spoločnosti a ponúkajú alternatívne riešenia veľkej škály problémov.     

 

2.9 Participácia v kontexte občianskej spoločnosti

Formulovanie  a tlmočenie  predstáv  občanov  prostredníctvom  ich  aktívneho 

zapájania a účasti  možno označiť pojmom občianska participácia (Pospíšil  a  kol.,  2010). 

Proces  občianskej  participácie  sa  realizuje prostredníctvom sociálnych,  politických alebo 

ekonomických prostriedkov.  

2.9.1 Krátky historický exkurz do občianskej participácie

Historické  korene  formovania  občianskych  komunít,  tradície  občianskej 

angažovanosti  a  sociálnej  solidarity  siahajú  do  ďalekej  minulosti.  Spoločenskí  vedci, 

zaoberajúci  sa  demokratickými  formami  usporiadania  spoločnosti,  začínajú  svoje  úvahy 

prevažne historickou reflexiou Aristotelovej Politiky, v ktorej autor nielen rozoberá rôzne 

formy demokratického usporiadania spoločnosti,  ale podáva aj  obraz fungovania akéhosi 

ideálneho  modelu  spoločenstva  gréckych  mestských  štátov  –  tzv.  polis.  Jeho  model 

občianskej  participácie  sa  opieral  o   lokálne  spoločenstvá  a ich  význam  pri  utváraní 

demokratického charakteru verejného života na princípe budovania siete malých komunít 

(Aristoteles In: Kříž, 2009). 

Participatívna, priama forma demokracie, typická pre aténske staroveké spoločenstvá, kde sa 

všetci občania zúčastňovali zasadnutia snemu na námestí a každý občan mohol vstúpiť so 

svojimi námietkami do rozhodovacieho procesu, sa vznikom zložitejších štátnych útvarov a 

celkovým  spoločensko-hospodárskym  rozvojom,  vyžadujúcim  náročnejšie  formy 

rozhodovacieho procesu, stala neuskutočniteľnou a  bola nahradená  formami zastupiteľskej, 

52



reprezentatívnej  demokracie.  Väčšina  autorov  však  zdôrazňuje,  že  pri  implementácii 

Aristotelovej  koncepcie  často  dochádzalo  k chybnému  ponímaniu  samosprávneho 

usporiadania bez rešpektovania historickej sídelnej reality (Strussová; Petríková,2009,s.4). 

Neskôr  sa  vyvinula  reprezentatívna  forma  demokracie,  ktorá  nahradila  participačnú. 

Postupne  však v reálnej spoločensko-politickej praxi skĺzavala do kumulácie moci v rukách 

zvolených zástupcov a ich odcudzením sa záujmom občanov, ktorých reprezentovali.  Vo 

vyspelých  demokratických  spoločnostiach  sa  preto  používa  kombinácia  participačnej  a 

reprezentatívnej  formy  demokracie,  ktorá  je  istým  kompromisom  medzi  hľadaním 

optimálnej  formy účasti  občanov  na  správe  verejných  vecí  a  racionálnym usporiadaním 

fungovania spoločenských útvarov (Duch, 1998). 

2.9.2 Vymedzenie pojmu občianska participácia

      Občianska  participácia  predstavuje  rozsiahly sociálno  -  vedný  koncept,  ktorý  má 

multidisciplinárny  charakter  a  celospoločenský  dosah.  Jeho  pojmové  vymedzenie  často 

korešponduje s obsahom skúmania. Pojem participácie je chápaný rôznorodo. 

Podľa Strussovej  (2009) sa občianska participácia chápe ako prostriedok riešenia deficitu 

zastupiteľskej demokracie a problémov vývoja demokratických inštitúcií v postmoderných 

spoločnostiach.  Často  je  spájaná  s  aktivitami  NNO  ako  jedna  z  dimenzií  občianskej 

spoločnosti alebo v užšom chápaní ako politická participácia, ktorá vyjadruje priamu účasť 

ľudí na procese vládnutia (napr. ich účasť vo voľbách na lokálnej, regionálnej či celoštátnej 

úrovni).  Bútorová  (2010)  tvrdí,  že  je možné  občiansku  participáciu  vo  všeobecnosti 

definovať  ako  „aktívnu  účasť  jednotlivcov  na  riešení  spoločenských  problémov  a  na  

spravovaní verejných záležitostí – či už sa odohráva v rámci lokálnej komunity, konkrétnej  

spoločenskej organizácie, etnického či národného spoločenstva alebo globálnej komunity.  

Občianska participácia je prejavom aktívneho občianstva. Neobmedzuje sa iba na to, že sa  

jednotlivci zaujímajú o verejné dianie a v súkromí ho sledujú, ale predpokladá ich vstup do  

verejného  priestoru  prostredníctvom  konkrétnych  činov“.  Vďaka  občianskej  participácii 

jednotlivca si človek uvedomuje, že nie je izolovaný jednotlivec, ale spoločenský aktér. 
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Občianska participácia je jednou zo základných demokratických hodnôt. Napriek tomu, že 

rozvoj demokracie ovplyvňujú aj mnohé ďalšie aspekty, bez účasti občanov na spravovaní 

vecí  verejných  sa  nedá  hovoriť  o plnohodnotnej  demokracii.  Často  sa  pod participáciou 

rozumie účasť na spolkovom živote, členstvo v spoločenských organizáciách, či účasť na 

voľbách. V užšom slova zmysle sa chápe ako organizovanie petícií, či účasť na verejných 

stretnutiach.  Ondrušek (2001) tvrdí, že  občianska participácia sa chápe predovšetkým ako 

konkrétna účasť občanov a ich zoskupení na verejnom rozhodovaní. Verejné rozhodovanie 

je  pritom  nielen  rozhodovaním  za  účasti  verejnosti,  ale  aj  rozhodovaním  s  verejnými 

dôsledkami  a  o  verejných  zdrojoch.  

Participácia nemusí byť nutne spojená vždy len s politikou. Podľa Gyarfášovej (2010) sa 

občianska participácia odohráva nielen vo sfére tradične chápanej  politiky,  teda na pôde 

politických strán, ale aj v sociálnej a ekonomickej oblasti. Preto sa uprednostňuje  pojem 

občianska participácia pred pojmom politická participácia. Avšak  hranica medzi občianskou 

a politickou participáciu je neostrá. 

Pre  zreteľnejšie  vymedzenie  občianskej  participácie  je  dôležité  stanoviť  hranicu  medzi 

politickou   a  medzi  tzv.  spoločenskou  participáciou.  Vzniká  totiž  oprávnená  otázka,  či 

koncept občianskej participácie zastrešuje aj aktivity zamerané na uspokojovanie rozličných 

potrieb občanov združených v rámci vzájomne prospešných organizácií, spolkov či klubov. 

Dalton sa nazdáva (1988), že aj keď združenia a ich aktivity nesmerujú primárne k účasti na 

spravovaní verejných záležitostí,  ale môžu do nich postupom času prerásť. Aj spontánne 

združovanie ľudí tak latentne obsahuje element občianskej participácie. 

Participácia  je  predpokladom  demokracie  a  dobrého  vládnutia,  pretože  podporuje  prúd 

informácií,  zodpovednosť  a  dáva  hlas  tým,  ktorí  sú  najpriamejšie  ovplyvnení  verejnou 

politikou. Okrem toho spätná väzba od občanov umožňuje identifikáciu potrieb a priorít 

komunity a efektívne umiestnenie zdrojov, ktoré ich majú riešiť.  Občianska participácia je 

súčasť  demokratickej  tvorby  politiky  v  rozhodovacích  procesoch  politicko-

administratívnych autorít.  Prepája osobné, skupinové záujmy, ako aj záujmy územných a 

lokálnych spoločenstiev so záujmami verejnými.  Vedie priamo i nepriamo k tomu, že sa 

rozhodovacie procesy stávajú transparentnejšími a efektívnejšími.  Umožňuje, aby ľudia do 

54



rozhodovania videli, rozumeli mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho, a tým sa priamo 

stali  „spolumajiteľmi“ rozhodnutí,  ktoré ovplyvňujú aj  ich život.  Participácia  teda nie  je 

cieľom  samým  osebe.  V  prvom  rade  je  efektívnym  nástrojom  na  dosahovanie  čo 

najkvalitnejších verejných rozhodnutí  (Ondrušek, 2001).

Smith (2009) definuje niekoľko mechanizmov, na základe ktorých občania môžu aktívne 

participovať  na  verejnej  politike  a ovplyvňovať  ju.  Všeobecne  môžu  vstupovať  do 

rozhodovania  o  verejných záležitostiach  sprostredkovane,  účasťou vo voľbách (politická 

participácia),  prostredníctvom  svojich  volených  predstaviteľov,  účasťou  na  zasadnutiach 

zastupiteľstiev  alebo  využitím legislatívnych  možností  voľného  prístupu  k  informáciám. 

Legislatívne  a  ústavné  garancie  však  nestačia  na  to,  aby  sa  participačné  mechanizmy 

uplatnili  aj  v  reálnom  živote.  Preto  jedným  z  riešení  na  lepšie  presadenie  občianskej 

participácie v praxi je nesporne posilnenie občianskej spoločnosti formou rozvoja  NNO. 

2.9.3 Formy občianskej participácie

   Občianska  participácia  v  demokratických  režimoch  nadobúda  rozličné  formy,  z 

ktorých  každá  má  viaceré  dimenzie.  Jednu  z  najucelenejších  klasifikácií  týchto  foriem 

ponúka Dalton (1988, s. 35), ktorý rozlišuje  5 foriem participácie: 

• účasť na voľbách

• organizovanie kampaní

• aktivity realizované na komunálnej úrovni

• obrátenie sa na verejného činiteľa s osobným problémom 

• protest  

V reálnej spoločenskej praxi nadobúda občianska participácia rôzne podoby, môžeme sem 

zaradiť napr.  vznik a fungovanie jednotlivých formalizovaných a neformalizovaných sietí 

na  báze  partnerstiev  medzi  subjektami  z rôznych sektorov (verejná  správa,  podnikatelia, 

cirkev  a  pod.)  založených  s  úmyslom  riešiť  spoločné  problémy.  V takomto  prípade  sa 

participujúci  občania  prizvaní  k  účasti  na  spolurozhodovaní  sa  stávajú  rovnoprávnymi 

partnermi orgánov verejnej správy. Takýto regionálny sociálny dialóg prebieha na princípe 

dobrovoľnosti, resp. na základe budovania sietí.  
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Pri  občianskej  participácii  hovoríme  o dvoch  vstupoch,  bez  ktorých  to  nejde.  Prvým je 

aktivizácia  ľudí  často  cez  konfrontačnú  skúsenosť.  Druhým je  vytvorenie  priestoru  pre 

verejnosť  prostredníctvom  legislatívneho  a  inštitucionálneho  rámca,  ktorý  ovplyvňuje 

samospráva i štátna správa, politici, úradníci, odborníci atď. Význam samosprávy spočíva 

však aj  v tom, že tento priestor môže byť vymedzený aj  na základe zvykov.  Na úrovni 

komunity sú to práve predstavitelia samosprávy, ktorí môžu, ale aj nemusia ľuďom umožniť 

participovať  (Miková,  Paulíniová,  2002).  Podľa  spôsobu,  akým občan  môže  vstúpiť  do 

verejného priestoru a podľa jeho vplyvu na konečné rozhodnutie, rozlišujeme viaceré formy 

občianskej participácie. Ondrušek (2001, s. 210) ako príklady uvádza nasledovné:

Verejná diskusia,  komunitné organizovanie  a účasť verejnosti na rozhodovaní.  Na to, aby 

bolo možné v komunite komunikovať a vplývať na rozhodnutia verejnej správy pri riešení 

miestnych  problémov,  sú  potrební  občianski  partneri.  Takýmito  partnermi  v  niektorých 

prípadoch môžu byť neformálni komunitní lídri alebo jednotlivé NNO.

2.10 Participácia migrantov na verejnom živote v ČR

     V rámci diskusie v odborných článkoch a diskurzoch, kde sa hovorí  o participácii 

migrantov sa často stretávame s dvoma pojmami – s politickou a s občianskou participáciou. 

Ak  berieme do úvahy široké  ponímanie  občianskej  participácie  ako účasti  občanov  na 

verejnom  rozhodovaní  alebo  ako  aktívnu  účasť  jednotlivcov  na  riešení  spoločenských 

problémov  a  na  spravovaní  verejných  záležitostí,  potom by sme mohli  chápať politickú 

participáciu ako  súčasť občianskej participácii. 

Politická participácia, resp. právo participovať na verejných záležitostiach sa v moderných 

demokratických krajinách naplňuje v rôznych formách, s ktorými sú spojené politické práva. 

Podľa  tradičného  pojatia  sa  plné  politické  práva  obmedzovali  len  na  štátnych  občanov. 

(Herdegen, 1987). Z rovnakého základu vychádza aj česká Listina základných práv a slobôd 

zo začiatku  90.  rokov.  Právo zakladať  združenia,  politické  strany,  právo podieľať  sa  na 

správe veciach verejných priamo alebo prostredníctvom voľby svojich zástupcov, uchádzať 

sa o verejné funkcie alebo právo na odpor majú podľa nej iba občania. Situácia sa však mení 

s narastajúcim globalizačným trendom migrácie. To vedie k  tomu, že sa počet občanov, 
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ktorí trvalo alebo dočasne pobývajú v zahraničí, neustále narastá, čo núti jednotlivé štáty 

prehodnocovať svoje postoje a pôvodný prístup k cudzincom (Halász,  2008).  Umožňujú 

jednak voliť svojim občanom zo zahraničia, resp. aj cudzincom, ktorí dlhodobo žijú na ich 

území. 

Zvlásť  významnou  je  táto  problematika  v  Európe,  kde  už  niekoľko  desaťročí  prebieha 

integračný proces, ktorého súčasťou je rozširovanie práva slobody a voľného pohybu osôb. 

I  keď aktuálnym trendom v rámci  EÚ je  priznávať  migrantom nielen  slobodu prejavu, 

zhromažďovania a združovania sa a dochádza zároveň k čoraz častejšiemu umožňovaniu 

aktívnej  a pasívnej  účasti  v lokálnych voľbách, prax štátov nie  je jednotná a  diskusia  o 

politických právach cudzincov stále prebieha.. Podpora politickej participácie sa spomína 

taktiež v českých koncepčných dokumentoch ako napr.  Koncepce integrace cizinců  2000-

2005 a  2011, v doporučeniach ombudsmana a v podnetoch  Rady vlády pre ľudské práva. 

Totiž  cudzinci  dlhodobo  žijúci  na  území  určitého  štátu,  sú  podrobení  jeho  zákonom  a 

odvádzajú dane, mali by mať taktiež právo možnosti spolurozhodovať o jeho rozpočte.  

Do  politických  práv  cudzincov  výrazne  zasiahlo  prijatie  už  spomínanej  Maastrichtskej  

zmluvy v roku 1995. Jej  predchodca,  Zmluva o účasti  cudzincov na verejnom živote na 

mietsnej  úrovni  (Convention  on the  Participation of  Foreigners  in  Public  Life  at  Local  

Level),  uzavrená v rámci Rady Európy, priznáva politické práva všetkým cudzincom bez 

rozlíšenia  krajiny  pôvodu  (Antoš,  2012).  V  roku  2004  taktiež  EÚ  označila  možnosť 

zúčastňovať sa na demokratických procesoch ako jeden z základných princípov integrácie 

cudzincov, ktorý má prispievať k zvyšovaniu pocitu prináležitosti migrantov k danej  krajine 

a pôsobí ako prevencia vzniku sociálnych rozdielov. Doposiaľ ju však ratifikovalo veľmi 

malé množstvo štátov.  61 Napriek tomu takmer polovica štátov EÚ poskytuje právo voliť v 

komunálnych voľbách aj občanom tretích zemí (Smith, Shawn, 2006). 62

    

Odlišný  je  etnický  prístup k problematike  občianskej a  politickej  participácie,  ktorý 

vychádza z politickej identity všetkých skupín – väčšinovej a menšinových, ktoré sa odlišujú 

61 Dánsko, Taliansko, Veľká Británia a Švédsko ju podpísali už v roku 1992, pričom do účinnosti vstúpila v 
roku 1997. Do súčasnej doby zmluvu podpísalo 13 štátov, no 5 z nich ju následne neschválilo (medzi nimi 
aj ČR). Existuje rada štátov, ktoré ju neratifikovalo, avšak  volebné právo cudzincom poskytuje po splnení 
určitých podmienok. 

62 Príslušníci tretích krajín majú volebné právo garantované v 19 štátoch EÚ, vrátane napr. Maďarska a 
Slovenska. 
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od ostatných na základe svojej etnicity, rasy a náboženstva. Sociálna identita imigrantov sa 

udržiava  na  základe  zdieľaných symbolov a  foriem komunikácie  zahrnutých pod pojem 

kultúra (Uherek, 2004). Každá skupina si preto môže vytvárať formy  politickej a občianskej 

participácie na základe prijatia zo strany väčšinovej spoločnosti , t. j . procesov kolektívnej  

socializácie v interakcii s okolitými skupinami pôvodných obyvateľov, ktorých správanie je 

tiež  ovplyvnené  určitými  vzormi  spoločenských  a politických  modelov  participácie.  Na 

druhej  strane  treba  však  podotknúť,  že  existujú  aj  migračné  skupiny,  ktoré  sa  napriek 

rovnakému etnickému pôvodu nedokážu navzájom dohodnúť a združujú sa na základe iných 

kritérií (Castles, Davidson, 2000. s. 258). 

    

Výskumy (viď Černík, 2005 a Redlová, 2010), ktoré sa zaoberajú integráciou a participáciou 

migrantov a  cudzincov,  vymedzujú hranicu  medzi  politickou a občianskou participáciou. 

Politickú  participáciu  možno  chápať  ako  možnosť  voliť  a byť  volení  ako  aj  možnosť 

participovať,  resp.  zasadať  v rôznych  poradných  orgánoch  vlády,  ministerstiev  prípadne 

poradných orgánov na lokálnej, resp. regionálnej úrovni. Občiansku participáciu predstavujú 

ako  možnosť  združovať  sa  a zakladať  svoje  organizácie  a pomocou  nich  ovplyvňovať 

verejné dianie. Z takéhoto vymedzenia pojmov budem vychádzať v mojej práci a taktiež pri 

realizácii empirického výskumu. 

2.10.1  Súčasné výzvy participácie migrantov 

    Celkovo žije v súčasnosti v ČR necelých  414 000 migrantov či už z krajín EÚ alebo 

krajín tzv.  tretieho sveta  (Redlová,  2011, s.3 -  12).   Z toho má cca 44% status trvalého 

pobytu, 56% ostatné druhy pobytov. V ČR žije viac cudzincov ako v Poľsku, Maďarsku a na 

Slovensku dohromady (Baláž, R. 2011).

Bariéry,  ktoré  v tejto  oblasti  existujú  v ČR sa  týkajú hlavne nezáujmu štátu  a verejnosti 

o názory migrantov na ich začlenenie do spoločnosti  a zo strany migrantov je prekážkou 

práve ich nedôvera k štátnym inštitúciám. Potenciál záujmu o politické a občianske práva 

existuje hlavne na strane migrantov, ktorí žijú v ČR dlhodobo. V praxi sa však ešte stále javí 

nedostatočná participácia migrantov na tvorbe verejnej politiky (na štátnej, regionálnej aj 

lokálnej  úrovni).  Sloboda združovania  a spolčovania je  priznaná migrantov a  cudzincom 

všetkými európskymi  štátmi vrátane Českej republiky, kde je vytvorený  Výbor pre práva 
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cudzincov.  Aj  niektoré  samosprávy majú  vytvorené  takéto  výbory  (Rákoczyová,  Trbola, 

2008).

Po vstupe ČR do EÚ došlo k rozšíreniu foriem participácie cudzincov, pričom bolo jasne 

deklarované vládou ČR, že neexistuje dôvod, prečo by  právo politickej participácie malo 

byť cudzincom odopierané. Koncepcia integrácie cudzincov (ďalej iba KIC) bola v priebehu 

niekoľkých rokov dopĺňaná a modifikovaná.  Téma politickej a občianskej participácie sa 

stala  jej  súčasťou  naposledy v roku  2011,  kedy bolo  navrhnuté  odporúčanie,  aby mohli 

migranti  politicky  participovať  aspoň  na  miestnej  úrovni.  Odporúčanie  sa  odvíjalo  od 

zistení, že určité skupiny migrantov vnímajú absenciu volebného práva ako problém.

Táto koncepcia  bola pripravená na báze medzinárodných dokumentov a politík platných 

v EÚ ako aj  odporúčaní  Európskej  komisie.  Podľa  Černíka  (2005,  s.  19–29) je  zoznam 

podmienok pre občiansku participáciu cudzincov možné rozdeliť  do troch hlavných oblastí 

a to na:

• Združovanie  cudzincov

a/  Možnosti  zakladania združení  a ostatných občianskych organizácií  cudzincami: Podľa 

českej  právnej  úpravy  je  možné  založiť  občianske  združenie,  ktorého  členovia  nebudú 

členovia nie sú občanmi ČR. V súlade s  článkom 4 Listiny základných práv a slobôd (23/ 

1991 Sb.), majú cudzinci v ČR garantované základné ľudské práva a slobody touto listinou, 

pokiaľ tieto práva nie sú priznané výlučne iba občanom. Zatiaľ čo právo zakladať politické 

strany a  politické  hnutia  priznáva  iba  občanom,  právo slobodne  sa  združovať   a  inými 

osobami v spolkoch, spoločenstvách a iných združeniach je v súlade s čl. 20 odst. 1 Listiny 

zaručené  každému.63 I  keď zákon  č.83/1990  Sb.,  o  združovaní  občanov,  používa  pojem 

občan , v súlade s vyššie uvedeným a taktiež s čl. 42 odst. 3 Listiny sa tým rozumie každý 

človek.64 Pokiaľ by však malo byť združenie založené iba cudzincami, nie je situácia až tak 

jasná.  Problémom  by  mohol  byť  starý  zákon  č.116/1985  Sb.,  o  podmienkach  činnosti 

organizácií  s  medzinárodným prvkom v Československej  socialistickej  republike  (a  jeho 

63 Viď Listina základných práv a slobôd. Dostupné na: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (cit. 
20.11.2012).

64 Viď Zákon č..83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dostupné online: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z83_1990.pdf (cit.20.11.2012). 
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novelizácie),  ktorý  je  doposiaľ  platný.65 Tento  zákon  stanovuje  podmienky  za  ktorých 

„může být zřízena, vyvíjet činnost nebo mít sídlo organizace s mezinárdním prvkem.“. To, čo 

znamená organizácia s medzinárdným prvkom však už zákon konkrétne nevymedzuje, resp. 

ho definuje ako medzinárodnú mimovládnu organizáciu. Rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo 

občianske združenia vznikajú na princípe registrácie na Ministerstve vnútra, organizácia s 

medzinárodným prvkom musí získať od ministerstva povolenie.  

b/  Členstvo  v profesionálnych  komorách  a  radách:  Je  riadené  Zákonom  o združovaní 

občanov.  Vo  všeobecnosti,  české  občianstvo  nie  je  podmienkou  pre  členstvo 

v profesionálnych komorách a radách. Ale existujú aj výnimky, ako je napr. Česká komora 

architektov,  ktorej  členstvo  je  podmienené  štátnym občianstvom v ČR,  resp.  povolením 

trvalého pobytu.66 Okrem toho, viaceré profesionálne komory a rady podmieňujú členstvo 

adekvátnym vzdelaním nadobudnutým v ČR. 

c/  Členstvo  v odborových  organizáciách: Taktiež  zakladanie  odborových  organizácií  je 

riadené  Zákonom o združovaní  občanov.  Preto  je  aj  zakladanie  odborových  organizácií 

cudzincami  limitované  tými  istými  procedúrami  ako  občianske  združenia.  Dve 

najdôležitejšie odborové organizácie participovali na príprave integračnej politiky ČR ako 

členovia Komisie poradcov pre integráciu cudzincov vytvorenej pri Ministerstve vnútra a 

neskôr ako členovia podobnej komisie vytvorenej pri Ministerstve práce a sociálnych vecí.

 Oblasť politickej participácie

a/  Voľba  do  zastupiteľských  orgánov  a funkcie  vo  verejnej  správe: V rámci  dokumentu 

„Realizace  Koncepce  integrace  cizincú  v roce  2003  a její  další  rozvoj  v souvislosti  ze 

vstupem České republiky do EU“ rieši otázky občianskej a politickej participácie na základe 

odporúčaní Rady Európy.  Voľby v mestách a obciach, ako aj referendá sú regulované na 

základe  Zákona č.  491/2001 Sb.,  o voľbách  do mestského zastupiteľstva.6768 Právo voliť 

65 Viď Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé 
socialistické republice. Dostupné online: http://www.helcom.cz/download/integrace/048mez.pdf (cit. 
20.11.2012).

66 Viď Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Dostupné online na: 
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/hlavni_zakony/zakon-c.-360-1992-sb.-o-vykonu-povolani-nove. (cit. 
22.11.2012).
67 Viď Realizace koncepce integrace cizinců v r. 2003. Dostupné na: 

http://www.cizinci.cz/files/clanky/79/usneseni_vlady_126.pdf. (cit. 24.11.2012).
68 Viď Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Dostupné na: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?

60

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51988&recShow=0&nr=491~2F2001&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51988&recShow=0&nr=491~2F2001&rpp=15#parCnt
http://www.cizinci.cz/files/clanky/79/usneseni_vlady_126.pdf
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/hlavni_zakony/zakon-c.-360-1992-sb.-o-vykonu-povolani-nove
http://www.helcom.cz/download/integrace/048mez.pdf


a byť volený do parlamentu a regionálnych komôr majú len občania ČR. Právo voliť v rámci 

municipálnych  volieb  a volieb  do  Európskeho  parlamentu  majú  len  občania  krajín  EÚ 

s povolením pobytu na území ČR. Cudzinci z tretích krajín sa môžu hypoteticky zúčastniť 

volieb  v ČR  v prípade,  že  existuje  medzištátna  bilaterálna  zmluva  medzi  ČR  a daným 

štátom, kde sú volebné otázky zakotvené.  Účasť cudzincov na municipálnych voľbách je 

limitovaná zákonom č. 128/2000 Sb. , o obecnom zriadení, kde je definované, že členovia 

komunity  môžu  pozostávať  len  zo  štátnych  občanov.  Cudzinci  sa  nemôžu  stať  členmi 

politických strán. Taktiež nemôžu byť členmi policajného zboru alebo dôstojníkmi armády.69 

b/ Poradné výbory: Integračná politika v ČR nie je záväzná pre miestne a regionálne vlády. 

Toto  vytvára  základný problém jej  implementácie.  Neexistuje  aktívna  kooperácia  medzi 

ministerstvami  (Ministerstvo  vnútra,  Ministerstvo  práce  a sociálnych  vecí)  a orgánmi 

municipálnej a regionálnej správy  v tejto oblasti. V súčasnosti sa objavuje trend, aby bola 

implementácia integračnej politiky prenesená na miestnu úroveň. V roku 2000 boli vybrané 

okresné a mestské  úrady  vyzvané,  aby vytvorili  okresné  poradné výbory pre integráciu 

cudzincov. Ich úlohou bolo monitorovať situáciu v tejto oblasti na miestnej úrovni.  Každý 

výbor bol zložený zo zástupcov miestnej správy, cudzincov a MVO (Kušniráková, Čizinský, 

2011, s.504).  Tieto zanikli v rámci štátnej reformy 2002. Rady ostali pracovať na úrovni 

miest  Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, kde je koncentrácia cudzincov najvyššia. Doteraz nie je 

jasná  koncepcia  implementácie  integrácie  cudzincov  na  regionálnej  úrovni.  Je  potrebné 

celoštátnu koncepciu implementovať na báze kooperácie zástupcov  lokálnych/regionálnych 

mimovládnych organácií a verejnej správy. Za pozitívum možno označiť existenciu poradnej 

komisie  pre  integráciu  cudzincov,  ktorá  v súčasnosti  pracuje  pri  Ministerstve  práce 

a sociálnych vecí. Jej úlohou je tvorba a implementácia integračnej politiky.  Pri Rade pre 

ľudské práva českej vlády existuje Výbor pre práva cudzincov so zastúpením cudzincov ako 

aj MVO. Táto rada má oficiálne právo pripomienkovať legislatívne materiály a navrhovať 

zmeny v legislatíve. Výbor zároveň vyhodnocuje a formuluje  odporúčania  pre kompetentné 

štátne orgány, ktoré sa týkajú práv cudzincov.70 

 Oblasť zachovania kultúrnej identity a sociálna oblasť

page=0&idBiblio=51988&recShow=0&nr=491~2F2001&rpp=15#parCnt (cit. 24.11.2012).  
69 Viď Zákon č.491/2000 Sb., o obcích. Dostupné online: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?

idBiblio=49296&nr=128~2F2000&rpp=15 (cit. 25.11.2012).
70 Viď Výbor pro práva cizinců. Dostupné na: http  ://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-  

cizincu/uvod-55935/ (cit. 27.11.2012).
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a/  Podpora  práv  národných  a etnických  menšín: Zákon  č.  273/2001  Sb., o právach 

národnostných  menšín  zaväzuje  štát  k poskytovaniu  dotácií  na  udržanie  kultúry,  tradícií 

a jazykov národnostných menšín.  V súčasnosti cudzinci-  imigranti nemajú práva etnických 

a národnostných menšín. Tento zákon  definuje národnostnú menšinu ako komunitu občanov 

ČR,  ktorí  sa  odlišujú  od  ostatných  občanov  etnickým  pôvodom,  kultúrou  a tradíciami. 

Zároveň tento zákon zaväzuje miestnu a regionálnu samosprávu vytvárať poradné výbory 

pre  národnostné  menšiny,  v ktorých   musia  byť  zastúpení  reprezentanti  národnostných 

menšín minimálne jednou polovicou členov. Poradné výbory plnia iniciačnú a koordinačnú 

úlohu.  Občianske a politické práva sú prideľované  národnostným menšinám.71 Avšak sú 

jasne  zadefinované  len  pre  tých,  ktorí  majú  štátne  občianstvo,  nie  pre  cudzincov.  Ich 

štruktúra  a definovanie  môže  slúžiť  ako  dobrý  základ  pre  prípravu  a implementáciu 

systémového  rámca občianskej  a politickej  participácie  cudzincov.  Niektoré  etnické 

organizácie nerozlišujú  občanov a cudzincov (napr. ukrajinské, ruské, bulharské...) a snažia 

sa zastupovať  všetkých členov svojej komunity v oblasti presadzovania ich národnostných 

práv. 

b/ Podpora integrácie cudzincov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít cudzincov je 

v ČR limitovaná, aj keď je vytvorená kapitola v štátnom rozpočte poskytujúca dotácie na 

integráciu  cudzincov.  Ministerstvo  kultúry  od  roku  2000  vyhlasuje  špeciálny  grantový 

program  na  podporu  kultúrnych  a religióznych  aktivít  cudzincov  žijúcich  v ČR.  Tento 

program  podporuje  divadelné  predstavenia,  multikultúrne  festivaly,  filmy,  vydávanie 

periodík. Prioritnou témou podpory sú aktivity a podujatia, ktoré sú zamerané na zbližovanie 

väčšiny a menšín.  V rámci podpory integrácie cudzincov v ČR bol realizovaný v rokoch 

2003-2004  pilotný projekt zameraný na mapovanie stavu s cieľom podpory cudzineckých 

združení  a komunít žijúcich v ČR. Tento projekt poukázal na to, že podpora kultúrnych 

a spoločenských podujatí cudzincov zo strany Ministerstva kultúry ČR nie je dostatočným 

nástrojom na podporu integrácie cudzincov, je potrebné rozšíriť  o viaceré nástroje najmä 

v oblasti  vzdelávacích  programov  a posilniť  spoluprácu  s etnickými  organizáciami, 

združeniami a podporovať ich činnosť v oveľa väčšom meradle. Za  dôležitú výzvu v oblasti 

občianskej participácie ako súčasti   integrácie sa považuje aktívnejšie zapojenie miestnej 

71 Viď Zákon č. 273 Sb., o právech márodnostních menšin. Dostupné na: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51548&nr=273~2F2001~20Sb.&rpp=15 (cit. 
27.11.2012).
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a regionálnej  samosprávy  do  tohto  procesu  a  podpora   rôznych  foriem  občianskej 

participácie  migrantov  na  miestnej  a regionálnej  úrovni.  Je  dôležité,  aby  sa  dôsledne 

aplikoval  princíp  subsidiarity,  t.j.  aby  o  každodenných  otázkach  migrantov 

(problematických  aj  menej  problematických)   bolo  rozhodované  v mieste  ich  bydliska 

(Uherek, Čeník, 2004). 

Ďalšou dôležitou formou zvyšovania občianskej participácie migrantov s cieľom ich lepšej 

integrácie  do komunity je podpora nimi založených NNO zo strany lokálnej a regionálnej 

samosprávy. Týka sa to najmä  finančnej podpory ich spoločenských a kultúrnych aktivít, 

pretože  realizácia  rôznorodých  podujatí   rozvíja  kontakty  migrantov  s autochtónnou 

populáciou (Bargerová, Divínsky, 2008, s.123). V praxi sa však ešte stále javí  participácia 

migrantov na tvorbe verejnej politiky (či už  na štátnej ,regionálnej  alebo  lokálnej úrovni) 

ako nedostatočná.

2.10.2 Špecifiká participácie migrantov z tretích krajín  

     Ak hovoríme o problematike participácie  migrantov,  je potrebné povedať,  že táto 

téma  sa  týka  hlavne  cieľovej  skupiny  migrantov  s dlhodobým,  resp.  trvalým  pobytom, 

prípadne  potenciálnych  záujemcov  o získanie  štátneho  občianstva.  Okrem  toho,  ak   už 

diskutujeme o migrantoch, musíme rozlišovať migrantov z krajín EÚ, ktorí majú vytvorené 

podstatne lepšie podmienky pre politickú a občiansku participáciu ako migranti z tzv. tretích 

krajín (cudzinci). 

    

Migrácia je relatívne novým pojmom v ČR a preto zisťovanie stupňa integrácie migrantov 

na základe ich zapájania do hlavných politických štruktúr na úrovni politiky je predčasné. 

Exklúzia  migrantov z tretích krajín  pri  uplatňovaní  ich  občianskych práv  je  reakciou na 

väčšinovú  spoločnosť  a jej  inštitúcií  na  nový  fenomén  a tým  je  integrácia  migrantov. 

Inštitucionálne nastavenie podmienok občianskej participácie imigrantov v ČR sa výrazne 

odlišuje  od štandardov platných v tejto  oblasti  v starších členských krajinách EÚ. Podľa 

Černíka  (2005,  s.  26)  sa  politická  a občianska  participácia  imigrantov  v ČR  vyznačuje 

nasledovnými charakteristikami :
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• vysoký stupeň centralizácie inštitucionálneho rámca pre politickú a občiansku 

participáciu,

• výrazný podiel  NNO na implementácií integračnej politiky cudzincov vrátane 

občianskej participácie,

• disproporcie medzi participáciou naturalizovaných migrantov (občanov)  

a cudzincov,

• limity  etnických spoločenstiev a združení, ktoré sú zamerané hlavne  na 

realizáciu kultúrnych aktivít a podujatí. 

Tie národnostné menšiny, ktoré reprezentujú hlavné skupiny imigrantov ako napr. Ukrajinci 

alebo  Rusi  nie  sú  úspešné  v nájdení  evidentnej  odozvy  na  ich  aktivity  zo  strany  ich 

migračných krajanov. Zástupcovia národnostných menšín a naturalizovaní krajania  sa môžu 

častokrát dostávať do vzájomného konfliktu s  migrantmi z  ich vlastnej etnickej skupiny.72 

Na druhej strane  treba podoknúť, že na danú problematiku  neexistuje zatiaľ jednoznačná 

odpoveď. Výskum, ktoré by sa zaoberal participáciou ruskej menšiny na verejnom živote na 

základe výsledkov kvalitatívneho šetrenia, podľa mojich dostupných informácií v prostredí 

ČR neexistuje. Zdá sa však, že Rusi sa dokážu spájať na základe spoločnej etnicity napr. pri 

poskytovaní práce (jedná sa o tzv. etnickú zamestnanosť), keď ruskí podnikatelia preferujú a 

zamestnávajú vo svojich podnikoch a firmách predovšetkým Rusov. Na druhej  strane sa 

však  jedná  o  komunitu  značne  roztrieštenú.  Jednotlivé  skupiny  si  pritom  navzájom 

nedôverujú a odlišujú sa sa svojimi postojmi na život, skúsenosťami alebo preferovanými 

politickými  názormi.  Taktiež  prejavujú  menší  stupeň  participácie  v  organizáciách  či  už 

majoritnej spoločnosti, alebo vo väzbe na vlastné etnikum.73 

Samotný  „rozbroj“  vo  vnútri  ruského  etnika  žijúceho  utvrdzuje  aj  Správa  o  situácií 

národnostných  menšín  v  ČR  za  rok  2011,  kde  sa  uvádza,  že  „..ruská  menšina  a  její  

organizace v roce 2011 byly nadále rozděleny na dvě výrazně odlišné skupiny podle jejich  

orientace na Moskvu, nebo na celoevropské hodnoty (Západ) a také podle toho, z jakých  

zdrojů jsou jejich aktivity financovány.“74 Je však veľmi otázne, nakoľko je vyššie uvedené 

72 Tamtiež, s. 31.
73 Viď Ruská národnostní menšina. Dostupné na: http://www.dnm-praha.eu/MENSINY/Ruska. (cit. 

27.11.2012). 
74 Viď Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011. Dostupné na:  

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aktuality/zprava_2011_web.pdf. (27.11.2012).
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tvrdenie  objektívne,  keďže sa  opäť  nezakladá  na  faktoch z  konkrétnych výstupov alebo 

štúdií. Ich nedorozumenia môžu byť postavené hlavne na kultúrnom kontexte. Obe skupiny 

sa  socializujú  v  odlišných  podmienkach,  ktoré  sú  produktom  rozdielneho  vnímania 

občianskej  participácie.  Národnostné  menšiny  definované  v zákone  majú  dobrý  prístup 

k regionálnej  a miestnej  správe  hlavne  cez  poradné  výbory,  čo  im  umožňuje  dobrú 

východiskovú  pozíciu  pri  politickej  participácii.  Tento  istý  zákon  a jeho  terajšie 

uplatňovanie  v praxi  však   môže  vytvárať   určitú  priepasť  medzi  naturalizovanými 

reprezentantmi menšiny a migrantmi - cudzincami z tej istej krajiny pôvodu. 

Odmalm (2005) konštatuje, že okrem legislatívnych a štrukturálnych podmienok majú na 

politickú  účasť  imigrantov  vplyv  aj  ďalšie  individuálne,  resp.  sociálne  faktory.  Medzi 

individuálne patrí  vzdelanie  jedinca,  jeho vzťah k danej  krajine,  znalosť  jazyka a  dĺžka 

pobytu.  Zo  sociálnych  faktorov  sa  jedná  predovšetkým  o  členstvo  v  združeniach, 

socioekonomické postavenie,  empriciko-politická skúsenosť zo zeme pôvodu a z pohľadu 

celej cudzineckej skupiny o jej veľkosť a migračnú históriu. 

    

Výskum Konzorcia nevládnych neziskových organizácií pracujúcich s migrantmi z r. 2011 

ukázal, že  záujem o občiansku  a politickú  participáciu  medzi  migrantmi  „tretích  krajín“ 

existuje a má ho zmysel podporovať. Prejavuje sa to hlavne v oblasti zakladania vlastných 

občianskych združení, ale súvisí aj s politickými aktivitami. Je však vždy k tomu je potrebná 

politická  vôľa  zo  strany  štátu.   Ako  jeden  z najakceptovanejších  nástrojov  politickej 

participácie sa ukázala účasť migrantov v poradných orgánoch štátnej správy a samosprávy 

ako aj  účasť migrantov s trvalým pobytom na komunálnych voľbách.  Participačné aktivity 

považujú za užitočné obe strany (Redlová, 2011, s.18).

2.10.3 Špecifiká integrácie a participácie ruských imigrantov 

Integrácia  Ruského  etnika  je  úzko  spätá  s  imigračnými  vlnami,  ktoré  prebiehali 

v minulosti,  ako  s  novodobou  vlnou  imigrácie.  Posledný  hlbšie  štrukturovaný  výskum 

zameraný na integráciu a participáciu na verejnom živote novodobých ruských imigrantov, 

žijúcich hlavne v Karlových  Varoch bol realizovaný v roku 1999  (Drbohlav a kol.1999). 

Podľa výsledkov tohto výskumu, dôležitý segment novodobej  ruskej emigrácie je tvorený 

imigrantmi  v ekonomicky  aktívnom  veku  s relatívne  vysokým  stupňom  vzdelanostnej 
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úrovne. Predstavitelia tejto imigračnej vlny  vykazujú  pomerne vysokú ekonomickú aktivitu 

a  nemajú  väčší  problém  ekonomicky  zabezpečiť  svoje  rodiny.  Táto  skupina  migrantov 

pochádza väčšinou z Moskvy alebo z iných veľkých miest. Ide o rodinný typ migrácie so 

silnými väzbami v rámci skupiny migrantov a slabšími väzbami na majoritnú spoločnosť. 

Podľa daného výskumu  má väčšina Rusov má status dlhodobého pobytu. Ich záujem o  

 integráciu je  hlavne pragmatický, zameraný na bezproblémové podnikanie a  vykonávanie 

práce a nezachádza do sféry skutočnej  občianskej  participácie.  Touto charakteristikou sa 

hlavne odlišuje od ostatných imigračných komunít. Na druhej strane sociálny kapitál tejto 

komunity nie je  dostatočne rozvinutý a skôr je orientovaný tvorbu spájajúceho sociálneho 

kapitálu v rámci menšinovej komunity (aj keď existujú  spoločenské rozpory medzi Rusmi, 

ktorí žijú v ČR dlhodobo a medzi novodobými ruskými imigrantmi),  ako premosťujúceho 

kapitálu, ktorý je veľmi dôležitý pri prekonávaní bariér medzi  väčšinovou a menšinovou 

spoločnosťou. 

Toto číslo zodpovedalo v danom období aj výške nezamestnanosti dosiahnutej v majoritnej 

spoločnosti, a to aj  napriek tomu, že väčšina z respondentov  z ruskej menšiny vykazovala 

pomerne nízky stupeň znalosti českého jazyka.   

Ruské  mimovládne  organizácie  sú  hlavne  orientované  na  uspokojovanie  potrieb  svojich 

členov  s tematickým  zameraním  na  šírenie  ruskej  kultúry  (zabezpečovanie  koncertov 

známych ruských interpretov, publikovanie ruských kníh...). Z výskumu vyplýva, že Rusi sú 

v ČR   rozoznávaní  ako  „oficiálna“  národnostná  menšina  ešte  viac  zvyšuje  tendenciu 

propagovať „vysokú úroveň ruskej kultúry“ v mestách, kde táto komunita žije. Ide o prípad 

špecifickej  skupiny  migrantov,  ktorá  bojuje  o zachovanie  svojich  spoločenských 

(kultúrnych,  ekonomických...)  charakteristík  v prostredí  s obmedzenou  akceptačnou 

schopnosťou. Otázka politickej a občianskej participácie Rusov nebola doteraz špecifickým 

predmetom žiadneho výskumu. Preto som sa rozhodol v  mojej diplomovej práci upriamiť 

pozornosť  výskumu práve na túto oblasť. 
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3  Empirická časť

V tejto časti diplomovej práce popisujem jednotlivé fázy výskumu. Najskôr postupne 

objasňujem ciele práce, výskumné otázky, metodológiu, výsledky a zhrnutie kvalitatívneho 

výskumu v rámci vlastného vyhodnotenia. Nasledujú odporúčania a záver práce.  

3.1. Cieľ práce

Hlavným cieľom práce bolo v rámci kvalitatívneho empirického výskumu poskytnúť 

hlbší  pohľad  na  integráciu  a  participáciu  ruskej  menšiny  na  živote  českej  občianskej 

spoločnosti.  Taktiež som sa pokúsil o definovanie úloh a cieľov jednotlivých organizácií 

občianskej  spoločnosti,  v rámci ktorých  sa ruská menšinová komunita  združuje.  Ďalším 

cieľom bolo zistiť, aké faktory podmieňujú  motiváciu  jej zástupcov  na účasti na verejnom 

živote, so zámerom preskúmať otázku ich individuálneho záujmu o občiansku i politickú 

participáciu,  identifikovať  konkrétne  aktivity  realizované   v tejto  oblasti  ako  aj  názory 

zástupcov ruskej menšiny na rozsah politických práv, ktorými by mali disponovať. 

Výskumné otázky

Práca mala  zodpovedať na nasledujúce otázky: 

 Akú  úlohu  zohrávajú  organizácie  občianskej  spoločnosti,  ktoré  združujú 

členov ruskej komunity  pri ich integrácií do českej spoločnosti?

 Aké typy aktivít vyvíjajú a aké je ich poslanie a  ich ciele? 

 Aký je vzťah daných organizácií smerom k českej občianskej spoločnosti? 

 Má ruská komunita záujem o občiansku a politickú participáciu? Aké existujú 

motivačné faktory ruskej komunity vo vyššie uvedených oblastiach?  

 Aké sú prekážky participácie ruskej menšiny na verejnom živote v ČR?
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3.2. Metódy výskumu a priebeh empirického šetrenia

Kvalitatívny výskum 

Pre realizáciu empirickej časti  mojej práce bolo potrebné zvoliť vhodnú metódu, 

ktorá  by  mi  pomohla  naplniť  ciele  výskumu.  V  rámci  empirického  výskumu  som  sa 

rozhodol  pre  využitie  postupov  kvalitatívneho  výskumu.  Pre  kvalitatívny  výskum  je 

východiskom fenomenológia, filozofický smer, ktorá sa zaoberá skúsenosťou, tým, ako sa 

veci človeku samy zdajú.  

Výhodou kvalitatívneho výskumu a zároveň aj jeho podstatou je široko spektrálny zber dát, 

kde nie je na začiatku nutné stanovenie základnej premennej, taktiež nemusia byť stanovené 

hypotézy a výskum nie je závislý od vopred určenej, už existujúcej teórie. 

Podľa Straussa a  Corbinovej  (1999) je kvalitatívny výskum akýkoľvek výskum, ktorého 

výsledky sa  nedosahujú  pomocou  štatistických  procedúr  kvantifikácie.  Hlavným cieľom 

kvalitatívneho výskumu je preskúmať široko definovaný jav, ktorý je zasadený do určitého 

kontextu,  čo  najviac  do  hĺbky  a  priniesť  čo  najviac  informácií. Typické  pre  daný  typ 

výskumu je, že na začiatku si bádateľ vyberie tému a základné výskumné otázky. Ďalším 

dôvodom  môjho  výberu  daného  postupu  bolo,  že  výskumník  môže  otázky  neskôr 

modifikovať alebo dopĺňať v samotnom priebehu výskumu, zberu dát alebo ich analýzy.

Logika  kvalitatívneho výskumu je  induktívna.   Po  pravidelnostiach  sa  dá   pátrať  až  po 

nazbieraní dostatočného množstva informácií. Následne  sa formulujú predbežné závery a 

hľadá sa pre ne ďalšia opora v dátach. Konečným výstupom takéhoto typu kvalitatívneho 

výskumu   je  formulácia  novej  hypotézy  alebo  teórie  (Hendl,  2005,  s.  49-50).  Je  však 

dôležité podotknúť, že hypotézy alebo teórie, ktoré vzniknú, nie je možné zovšeobecňovať, 

sú  platné  iba  pre  vzorku  respondentov,  na  základe  ktorej  boli  informácie  získané. 

Kvalitatívny výskum analyzuje príčiny,  vzťahy a závislosti len v rámci skúmanej vzorky 

respondentov.  Využitie daného postupu som považoval za vhodné preto, lebo metodológia 

umožňuje  vykonať  hĺbkový  rozbor  určitého  javu.  Podľa  Švaříčka  a  Šeďovej  (2007)  sa 

kvalitatívny  výskum  v  porovnaní  s  kvantitatívnym  realizuje  na  oveľa  menšom  počte 

účastníkov. 
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Harmonogram výskumu: 

 Prípravná fáza:                                                     01/2012 – 03/2012                         

 Spracovanie teoretickej časti:                              04/2012 – 06/2012

 Kvalitatívny výskum:                                          07/2012 – 10/2012

 Spracovanie a interpretácia dát:                          08/2012 – 12/2012 

Štruktúrovaný rozhovor 

K  zberu  dát  pre  spracovanie  diplomovej  práce  boli  použité  kvalitatívne  metódy 

štruktúrovaného rozhovoru. 

Štruktúrovaný rozhovor pozostáva z otvorených otázok, na ktoré majú jednotliví respondenti 

odpovedať.75 Pružnosť  sondovania  v  kontexte  situácie  je  obmedzenejšia  ako  pri  iných 

typoch rozhovoru. Daný typ rozhovoru sa používa, ak je potrebné minimalizovať variáciu 

otázok kladených respondentovi, čím sa redukuje pravdepodobnosť, že sa dáta získané v 

jednotlivých rozhovoroch budú výrazne štruktúrne od seba líšiť, i keď rozhovory poskytujú 

taktiež  určitú  mieru  slobody  v  kladení  otázok.  Preto  medzi  najväčšie  výhody 

štruktúrovaného rozhovoru patrí predovšetkým minimalizácia vplyvu výskumníka na jeho 

kvalitu.  Ďalšou jeho výhodou je taktiež jednoduchšia analýza (Hendl,  2005, s.173).76 Od 

bežného sa štruktúrovaný rozhovor líši tým, že sa uskutočňuje s jasným zámerom, otázky sú 

štandardizované, resp. zamerané na určité oblasti a interpretácia výsledkov je kvalitatívneho 

charakteru (Švaříček, Šeďová, 2007, s.73). Medzi nevýhody sa zaraďuje časová a odborná 

náročnosť, predovšetkým čo sa týka spracovania a kategorizácie výstupov. 

Túto metódu som zvolil  práve z dôvodu, aby som lepšie porozumel danej problematike, 

ktorú som predtým dôkladne nepoznal a nemal som ju dostatočne zmapovanú. Predpokladal 

som, že zvolená metodológia mi umožní zaoberať sa predmetnou problematikou viac do 

hĺbky a komplexne.  Pri  formulácií  otázok v rozhovore som venoval dostatok pozornosti 

75    Otvorené otázky sú tie, na ktoré respondent odpovedá vlastnými slovami. Tieto otázky neponúkajú žiadne 
alternatívne odpovede.
76 Dôvodom je jednoduchšia lokalizácia jednotlivých tém v prepisoch rozhovorov. 
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stanoveniu  tématických  okruhov,  na  ktoré  som  sa  chcel  pýtať  a  následne  som  otázky 

vytvoril. Pre jeden okruh som stanovil viacero nosných otázok. Pri vytváraní otázok som 

vychádzal  z  poznania,  že  musia  byť  správne  formulované,  krátke  a  predovšetkým 

zrozumiteľné.  Otázky  v  štruktúrovanom  rozhovore  vznikli  na  základe  naštudovanej 

literatúry, ktorá sa dotýkala predmetnej  problematiky, neskôr som ich doplnil o pomocné 

otázky. Rozhovor som rozdelil do troch hlavných tematických okruhov: 

Prvý okruh pozostával z otázok, pomocou ktorých som chcel  zistiť detailnejšie informácie 

o činnostiach,  poslaní  a cieľoch jednotlivých organizácií občianskej spoločnosti,  v rámci 

ktorých a združuje ruská komunita. Predpokladal som, že časť informácií bude možné získať 

vopred  na  základe  vykonania  obsahovej  analýzy  dokumentov,  avšak  som považoval  za 

rovnako  dôležité  počuť osobný názor od samotných predstaviteľov organizácií. Ďalšou 

dôležitou úlohou bolo na základe otázok zistiť motiváciu ruskej menšiny k participácii na 

verejnom živote v ČR a identifikovať, aké sú dôvody ich motivácie. 

Druhý okruh tvorili predovšetkým otázky zamerané na  tému politických práv a zistenie, v 

akom  rozsahu  s  nimi  Rusi  žijúci  v  ČR  disponujú.  Okrem  toho  sa  otázky  venovali 

problematike nadobúdania štátneho občianstva a vzťahu ruskej komunity smerom k českej 

spoločnosti. 

Tretiu  časť  tvoril  okruh otázok,  prostredníctvom ktorých  som sa  pýtal  na  podmienky a 

prekážky  participácie ruskej menšiny na účasti na verejnom živote v ČR. 

V úvode som každého respondenta oboznámil s tým, aký je cieľ nášho rozhovoru. Počas 

vedenia rozhovoru som sa nažil  udržovať neutrálnosť a nepodsúvať respondentovi  svoje 

názory, ale zároveň reagovať na to, čo hovorí. Výber miesta rozhovoru som vždy ponechal 

na danom účastníkovi výskumu. 

V rámci štruktúrovaného interview som sa snažil poskytnúť  odpovedajúcim dostatočný čas 

na to, aby si svoje odpovede dobre rozmysleli. Taktiež som im poskytol priestor na to, aby 

prípadne k téme dodali niečo, čo doposiaľ v rámci rozhovoru nezaznelo a dostali aj priestor 

pre vyjadrenie spätnej väzby z rozhovoru.  Pôvodne stanová dĺžka rozhovoru predstavovala 
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45 minút, ale pri realizácii jednotlivých rozhovorov sa čas pohyboval od 40 do 95 minút, 

nikdy však neprekročil stanovenú hornú hranicu 120 minút.  Žiadny z rozhovorov nebolo 

potrebné opakovať.

Záznamy rozhovorov boli nahrávané na diktafón, zvukové dáta boli prevedené a uchované 

na zabezpečenom mieste, ktoré nebolo prístupné žiadnym iným osobám. Rozhovory som 

následne prepísal prostredníctvom transkriptívneho programu f4 a podrobil  kódovaniu. 

Celkový  počet  rozhovorov  bol  15,  tri  rozhovory  však  bolo  nutné  vylúčiť  z  výskumu. 

Dôvodom  bolo  nesplnenie  podmienok  výberu  vzorky  respondentov.77 78 Do  výskumnej 

analýzy  nakoniec bolo zahrnutých 12 rozhovorov. Všetky rozhovory boli anonymizované z 

dôvodu ochrany osobných údajov respondentov.

Otvorené kódovanie 

V  rámci  zberu  dát  som  použil  na  analýzu  metódu  otvoreného  a  selektívneho 

kódovania. Strauss a Corbinová (1999, s.39) tvrdia, že kódovanie je operáciou „pomocí nichž  

jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby“, pričom metóda otvoreného 

kódovania podľa daných autorov „  je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací  

pojmů“ (tamtiež, s.43). 

Selektívne kódovanie je „proces, kdy vybereme jednu centrální kategorii, která je pak systematicky uváděna  

do vztahu k ostatním kategoriím“. Centrálna kategória predstavuje následne ústredný jav, okolo 

ktorého sa integrujú všetky ostatné kategórie (tamtiež, s.8). 

Dáta, ktoré som spracovával, boli vo forme textu – prepisu rozhovoru. Prepísaný rozhovor 

som rozdelil na jednotky. Jednotkou boli rôzne slová, sekvencie, niekedy aj celé vety alebo 

state zoradené podľa významu. Následne som každej takejto jednotke pridelil kód, ktorý by 

čo najlepšie odpovedal dátovému fragmentu vo vzťahu k výskumným otázkam. Postupne 

77 Viď Charakteristika a výber výskumnej vzorky. 
78 V dvoch prípadoch počas vedenia rozhovoru vysvitlo, že respondent už nadobudol české štátne občianstvo i 

keď mal ruský pôvod. V ďalšom prípade sa jednalo o respondenta, ktorý síce vlastnil ruský pas, no 
pochádzal z etnicky odlišnej časti Ruskej federácie a sám seba neidentifikoval ako člena ruskej menšiny.  
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som sa ku kódom vracal, revidoval som ich, prípadne premenovával podľa potreby. V rámci 

revízie som kódy, ktoré si boli vzájomne synonymami, zlúčil spolu pod jednu skupinu. Keď 

som vytvoril zoznam kódov, neskôr som ich začal systematicky kategorizovať na základe 

vnútornej súvislosti.    

Analytické zátvorkovanie

Ako pomocnú metódu som použil analytické zátvorkovanie. Jedná sa o metodológiu, 

ktorá slúži k preklenutiu medzi naratívnym a realistickým prístupom. Na základe tejto teórie 

má materiál, ktorý skúmam, dve dimenzie. Substantívna dimenzia je tá, ktorá sa odohráva v 

určitých objektívnych podmienkach a na ktorú sa pýtame otázkou „Čo?“ (Čo sa deje? O 

čom  subjekt  vypovedá?).  Konštruktívna  dimenzia  je  tá,  v  ktorej  aktéri  vytvárajú  a 

reprodukujú realitu spôsobom, akým ju vidia oni sami. Pýtame sa otázku „Ako?“ (Ako daný 

respondent popisuje realitu? Ako definuje sám seba?) (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 225).  

Na základe daného postupu som materiál okódoval s ohľadom na otázku „Čo?“ pričom som 

hľadal  témy,  ktoré  boli  v  dátach  obsiahnuté.  Následne  som ten  istý  materiál  okódoval 

vzhľadom na  otázku  „Ako?“  pričom som skúmal  a  identifikoval,  ako  daný  respondent 

vytvára a presadzuje vlastnú definíciu reality ako takej.

Cieľom  techník  je  štruktúrovanie  hrubých  dát  a  informácií,  vytvoriť  náčrt  príbehu,  na 

ktorom bude postavená výskumná správa. Pod štruktúrovaním je myslené identifikovanie 

odlíšiteľných a opakujúcich sa vzorcov, ktoré nachádzame v získaných dátach. (Švaříček, 

Šeďová, 2007, s. 226).    

3.3. Etický kódex 

Počas  vedenia  rozhovorov  som  dodržiaval  etický  kódex.  Etické  dimenzie 

kvalitatívneho  výskumu  vychádzajú  zo  všeobecných  princípov,  ktoré  sú  v  rámci 

jednotlivých vied konštruované už dlhé roky vo forme zásad etického správania. Jednotliví 

pracovníci  v humanitných oboroch majú zvyčajne dané zásady určené zo strany svojich 

organizácií a asociácií (Švaříček, Šeďová, 2007). 
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Podľa Hendla (2005) je potrebné zvažovať dôsledky svojho výskumu a jeho záverov by 

malo  patriť  k  náležitostiam  každého  výskumu,  ktorý  sa  zameriava  na  človeka  a  jeho 

pôsobenie. Existujú rôzne štandardy definujúce etické pravidlá, ktoré sa dajú aplikovať na 

výskum.79 Bez ohľadu na účel výskumu, resp. rozhovoru, by mal každý bádateľ dodržiavať 

etické  zásady vedenia  výskumu,  ktoré  síce  nemôžu  byť  chápané  ako  pevné  a  nemenné 

pravidlá, ale ako súbor smerníc poskytujúci všeobecný kontext preferencií a vzťahov, ktoré 

by bádatelia mali zohľadniť v rámci svojej práce a pri konkrétnych etických rozhodnutiach 

Jednotlivé  kroky  pre  dodržanie  etických  zásad  kvalitatívneho  výskumu,  ktoré  som 

dodržiaval, popisujem v nasledovných bodoch:

 každého  respondenta  som  dôkladne  oboznámil  s  cieľom,  účelom  a  postupmi 

výskumu.  Vysvetlil  som  mu  jeho  právo  na  anonymitu.  Každý  bol  taktiež 

oboznámený  s  plánovaným  výstupom  výskumu  v  rámci  práce  a  budúcimi 

možnosťami jeho použitia, 

 s respondentmi som uzavrel informovaný súhlas, upresnil som spôsob využitia dát a 

informácií získaných zo štruktúrovaných rozhovorov,

 rozhovor a v ňom zdieľané informácie považujem za dôverné od tej doby, pokiaľ 

respondent nevydal súhlas k ich uverejneniu, 

 všetkých účastníkov som ubezpečil o zachovaní dôvery.  Predpokladal som, že úplná 

anonymizácia  rozhovorov  vytvorí  väčší  pocit  dôvery  respondentov,  čím  by   sa 

dopúšťali menšej autocenzúry. V rámci výskumu som neuverejnil žiadne dáta, ktoré 

by mohli identifikovať účastníkov výskumu.  

 v najväčšej možnej miere som zabezpečil uloženie a ochranu vzniknutých nahrávok,

 použil  som vysoko kvalitnú  techniku (diktafón)  na  zabezpečenie  audio  záznamu, 

ktorý umožnil kvalitnú a zrozumiteľnú reprodukciu,

 naštudoval  som si  vopred dostupnú primárnu a sekundárnu literatúru týkajúcu sa 

skúmanej problematiky,

79 Napr. APA štandarty,  APA 1994.

73



 viedol som dokumentáciu k výskumu, vrátane prepisov, ktoré umožnili jeho overenie 

jeho validity a reliability,

 archivoval som získané pramene so súhlasom respondentov,

 výsledky výskumu som sprístupnil jeho účastníkom.

3.4. Charakteristika a výber výskumnej vzorky 

Do výskumu boli zahrnutí aktívni členovia pochádzajúci z ruskej menšiny žijúci v 

Českej republike. Občania EÚ, resp. osoby s českým občianstvom, napriek svojmu ruskému 

pôvodu,  boli  z  výskumnej  vzorky  vylúčení,  pretože  automaticky  disponujú  viacerými 

politickými právami a taktiež sa u nich predpokladá vyššia miera integrácie do spoločnosti. 

Zároveň  sa  jednalo  o  predstaviteľov  organizácií,  ktoré  združujú  ruskú  komunitu,  resp. 

ďalších  rusky hovoriacich  cudzincov,  prípadne  aj  iných  migrantov.  Podmienkou  výberu 

výskumnej vzorky bolo práve obdobie pôsobenia v daných organizáciách, a to minimálne 

jeden rok. Všetky organizácie sídlia v Prahe. Respondentov som oslovoval prostredníctvom 

kontaktov nadobudnutých v rámci mojej dobrovoľnej práce v organizácií Člověk v tísni. 

Základným predpokladom úspešnej  realizácie  výskumu bola ochota rozhovor poskytnúť. 

Musím sa však priznať, že z celkového množstva oslovených osôb sa mi dostalo odpovede 

len od malého počtu.  Prichádzali  mi aj  zamietavé odpovede s odôvodnením, že dotyčná 

osoba  sa  k  téme  občianskej  a  politickej  participácie  neželá  vyjadrovať.   Preto  počet 

realizovaných rozhovorov považujem za slabinu môjho výskumu.  

Celkový  súbor respondentov bol 15. Pre už vyššie spomínané dôvody (viď. poznámka pod 

čiarou na s. 5) boli 3 účastníci z empirického šetrenia vylúčení. Rozhovory boli vedené s 

predstaviteľmi nasledovných organizácií:   Artěk - Spolek rusky mluvících studentů a jejich  

příznivců, Sdružení krajanů a přátel ruské tradice v ČR,  Pragmatiki a Svaz ruskojazyčných  

spisovatelů v ČR. Celkový počet rozhovorov spracovaných v rámci kvalitatívnej analýzy bol 

12. Vzorku respondentov tvorili 3 muži a 9 žien. Priemerný vek všetkých účastníkov bol 33 

rokov. V priemere pôsobili jednotlivý respondenti v organizáciách 3,5 roka. 
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3.5. Zhrnutie výskumu – výsledky a odporúčania

Na základe odpovedí respondentov a následnej analýzy, organizácie združujúce ruské 

etnikum majú  vo vzťahu k tomuto etniku predovšetkým expresívnu funkciu, (t.j. funkciu 

spoločenského  sebavyjadrenia,  dôkaz  existencie  spoločenského  vedomia),  resp.  úlohu 

„strážcu hodnôt“  (reprezentatívna  funkcia),  pričom ich  jednotlivé  priority  sa  líšia  podľa 

zamerania.  

Najčastejšie opakujúcimi sa cieľmi jednotlivých združení bolo úsilie o zlepšenie vzťahov s 

majoritnou spoločnosťou a to prostredníctvom šírenia znalostí o svojej komunite, krajine 

pôvodu, alebo o  inej vybranej téme. Taktiež medzi spomínané ciele OOS patrilo objektívne 

informovanie o samotnom dianí v Rusku,   za účelom prekonávať spoločenské stereoty a 

zlepšovať imidž  Rusov žijúcich v ČR v médiách.

Aktivity organizácií  často  krát  smerovali  do  vnútra  samotnej  etnickej  skupiny s  cieľom 

udržania  vzájomných  kontaktov,  prehlbovania  spolupráce,  v  niektorých  prípadoch  boli 

zamerané  aj  na  zabezpečenie  lepšej  informovanosti  osôb  z ruskej  komunity,  ktoré 

neovládajú  dobre  český  jazyk.  Ďalej  boli  aktivity  orientované  na   rozvoj  a  zachovanie 

ruských  kultúrnych  tradícií  a  dedičstva  prvej  ruskej  emigračnej  vlny  prebiehajúcej 

v medzivojnovom období, ktorej  činnosť sa považuje doteraz  za prínos  pre ČR.

 „Jsme jakýmsi malým pokračovatelem, nebo tím, kdo se snaží udržet tradici a uchovat tu  

vážnost  a  tu  úctu,  kterou  tady  k  ruské  menšině  přechovávala  společnost  ještě  v  

meziválečném období…“

OOS  združujúce  ruských  migrantov  pravidelne  organizujú  kultúrne  podujatia,  súťaže  a 

diskusné krúžky, v rámci ktorých sa vyjadrujú k aktuálnym témam. Sú aktívne v publikačnej 

a vydavateľskej oblasti (časopisy, knihy a noviny).

Na  druhej  strane  jednotlivé  združenia  nevykazujú  snahu  pomáhať  novo  prichádzajúcim 

cudzincom do ČR, ich činnosť je predovšetkým založená na kultúrnej báze a iniciatíva o 

integráciu svojich členov v iných oblastiach absentuje. 
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„...my se těmi otázkami zabýváme skutečně jenom okrajově. Sice u nás v časopisech i jiných  

aktivitách je občas vzpomínáme a rozebíráme, nejsou to ovšem naše priority. To spíše u  

jiných organizací cizinců jsou tyhle otázky důležité, jsou to jejich životní otázky.“

„Většinou to funguje tak, že se na nás obrátí někdo s konkrétní otázkou a my se pak snažíme  

pomoct. Ale že bychom někoho přímo tahali za ruku, tak to ne. Ale to se stává opravdu  

jenom výjimečně.“

Základným dorozumievacím jazykom komunity združenej v rámci OOS je ruština,  avšak 

organizácie oficiálne deklarujú, že používanie tohto jazyka nie je podmienkou. Dochádza tu 

k určitému paradoxu, ktorý nemožno opomenúť.  Na základe odpovedí predstaviteľov OOS 

sú vyvíjané aktivity určené i pre „...české občany, kteří o komunikaci s rusky mluvící mládeží  

mají zájem.“ 

Toto  tvrdenie  však  vyznieva  prinajmenšom  zavádzajúco.  Dôvodom  je  napr.  absencia 

českých jazykových verzií oficiálnych web stránok týchto organizácií. Iba v jednom prípade 

som sa dopátral k českej verzií, ktorá však uvádzala iba základné údaje o organizácií a jej 

činnosti. České obyvateľstvo (alebo taktiež napr. osoby neovládajúce ruský jazyk) majú tak 

len veľmi obmedzený prístup k informáciách o aktivitách, činnostiach a podujatiach, ktoré 

združenia organizujú a tým pádom aj malú možnosť sa do nich zapojiť. 

 

„..česká verze tam skutečně není, prozatím. Nebyla na to tak velká poptávka a skutečně,  

udržovat ty stránky není tak jednoduché, z hlediska času a financí. Snažíme se šetřit a proto  

nemáme tolik možností, abychom ji mohli přeložit.....takže prostě bez dotace to nejde.“

Finančne  sú  združenia  čiastočne  podporované  dotáciami  z  Ministerstva  kultúry  ČR  a 

jednotlivými mestskými zastupiteľstvami. Významnú časť financovania predstavujú taktiež 

súkromné zdroje. Určitú časť finančných prostriedkov poskytuje Ruské veľvyslanectvo, no 

jedná sa  skôr o symbolickú čiastku. 
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Aj napriek tvrdeniu jedného respondenta, že ich združenie vydáva výročnú správu ako v 

ruskom, tak aj v českom jazyku, na oficiálnej stránke organizácie som sa k nej nedopátral. 

To  sa  opakovalo  aj  v  ďalších  prípadoch.  Výročná  správa  pritom  predstavuje  jeden  zo 

základných nástrojov komunikácie s verejnosťou, informuje o činnosti a poskytuje prehľad 

najdôležitejších aktivít organizácie. 

Žiadne  OOS  združujúce  ruskú  komunitu  nemajú  profesionálnych  zamestnancov  a 

pozostávajú len z aktívnych  dobrovoľníkov. Na otázku, či majú zabezpečené vzdelávanie a 

či majú špecifické potreby v oblasti vzdelávania, odpovedali všetci záporne. Ani v jednom 

prípade  neuviedli  predstavitelia  príklad  konkrétneho  semináru  alebo  školenia,  ktoré  v 

nedávnej dobe absolvovali.  

K otázkam týkajúcim sa využívania  nástrojov,  akými  sú   napr.  otvorené  listy,  účasť  na 

rôznych  demonštráciách,  politických  debatách, resp.  petíciách,  respondenti  vo  svojich 

odpovediach nezaujali žiadne stanovisko. 

„..a  vůbec,  my se  snažíme  zůstat  mimo politiku.  Občas  přijde  nějaká  organizace,  které  

nápad mi je možná sympatický, ale přesto je nebudu aktivně podporovat, protože se nechci  

zapojovat do politického života. To samé platí např. pro ruskou politickou scénu, co se týče 

třeba Pussy Riot. Myslím si, je to zbytečné...i když mi je daná aktivita sympatická,  s naši  

organizaci to nemá nic společného.“

Čo sa týka spolupráce s ostatnými OOS, respondenti najčastejšie uvádzali, že sa ju snažia 

nadviazať s ďalšími organizáciami majoritnej spoločnosti, ktoré sú  zamerané všeobecne na 

prácu s migrantmi  bez ohľadu na ich  etnický pôvod.  Vzájomnú spoluprácu  potvrdili 

respondenti - lídri organizácií Pragmatiki a Artěk. V ostatných  prípadoch však bolo cítiť pri 

odpovediach v tejto  oblasti  určité  napätie,  ktoré má súvis s  uprednostňovaním odlišných 

politicko-ideologických hodnôt v rámci týchto organizácií. 

„...je to velice negativně naladěná organizace, pro ně je všechno špatné, všechno a všechny  

kolem kritizují. Nedělají vůbec nic, ale říkají, že všechno kolem by se mělo změnit. Putin je  
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zlý,  proto  podpoříme  Pussy  Riot.  My  spolupracujeme  s  organizacemi,  které  chtějí  něco  

budovat, nebo rozvíjet a jsou optimisticky naladěny.“

„  ...víte,  nejpodstatnější  u  nás  je  rozpor,  nebo  v  čem se  názorově  s  některými  ruskými  

skupinami a organizacemi, ať již cizinců nebo jiných je, že my vidíme a dáváme jaksi daleko  

více na názory, resp. se shodujeme v těch obecných hodnotách - kulturních, politických a  

společenských, které souvisí s Evropou, nebo západními civilizacemi...někteří přišli a mají v  

sobě zakořeněno to vychování, co do nich vtloukl systém ještě za sovětských časů, především  

to ideologické klišé, které jsou diametrálně odlišné.“

„...je  to  problém vyznávání  jiných politických hodnot.  V té  organizaci  panují  spíše pro-

putinovské nálady. „

Na základe výpovedí je  vzťah a  spolupráca jednotlivých organizácií  s českými médiami 

poznačená zlými skúsenosťami, preto svoju pozornosť upriamujú  skôr na spoluprácu s tými 

ruskými (napr. Pražskyj expres, Ruské slovo, Čechija segodnja), ku ktorým prejavujú väčšiu 

dôveru. 

„...víte, to je tak. Pojem spolupráce, tedy jak ho já chápu, znamená především práci spolu, a  

nejedná se o to, že někdo o nás napíše nějakou hloupost, aniž by se někoho z nás na to  

zeptal.  Jednou  dělali  se  mnou  rozhovor  známé  české   noviny  a  ten  rozhovor  pak  celý  

nastřihali,  přehodili  otázky  a  odpovědi  a  předělali.  Článek,  který  vyšel,  byl...slušně  to  

nedokážu ani popsat. Takovou spolupráci si já nedokážu představit.“

„...pokud ty média někdo někde nepozve, na nějakou akci...tak pak nemají vůbec správní  

informace  a  nemají  tím pádem šanci  se  o  naši  komunitě  dozvědět  pravdu....a  pak  když  

média, nebo rozhlas něco zveřejní, tak je to obvykle....no, o tom nemá ani cenu mluvit.“ 

Na  druhej  strane,  jeden  účastník  poukazuje  na  nutnosť  spolupráce  organizácií  s  tými 

majoritnými všeobecne, nasledovne:  „Musíte mít kontakty, musíte se zapojit především do  

struktur majoritní společnosti. A tím pádem, jestli chcete, nebo ne, a ať již děláte cokoliv,  

pokud to neděláte jenom v rodinném kruhu - třeba pivní spolek, a pokud to chcete dělat na  
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vysoké  úrovni,  tak  se  musíte  zapojit  do  společnosti,  jinak  to  nejde.  To  i  nás  donutilo  

komunikovat s ostatními organizacemi v ČR...“ 

Médiá podľa respondentov  najčastejšie prezentujú obraz „...hloupého ruského Ivana,“ a 

„...mají všude stejný přístup: nejvíce zobrazují ty „tmavé stránky“  chování nejenom Rusů,  

ale taky ostatních migrantů obecně.“  

Respondenti ďalej uviedli, že problém častokrát spočíva v tom, že  majoritné obyvateľstvo 

 neodlišuje  ruskú menšinu od ostatných, „...rusky mluvících lidí třeba z Kazachstánu nebo  

Ukrajiny, kteří svým chováním nepříznivě mediální obraz  Rusů ovlivňují“, čo vnímajú ako 

jednu  z  príčin  posilňovania  stereotypov,  nárastu  negatívnej  mienky  a  zhoršovaniu 

vzájomných vzťahov s autochónnou spoločnosťou. 

Vzťah  českej  spoločnosti  smerom  k  ruskému  etniku  je  často  krát  determinovaný  aj 

historickými udalosťami. Niektorí zástupcovia českej väčšiny „...asociují ruské migranty se  

zážitky  ze  sovětské  epochy,  s  komunismem,  druhá  skupina  nejeví  o  nás  žádny  zájem  a  

poslední skupina lidí rozumí, že každý Rus je jiný, není pro ně důležitá země původu.“

„...často jsou zmiňovány události  z  roku 1968,  ale  Češi zapomínají,  že  to  byly  sovětské  

jednotky, ačkoli je to spojováno výhradně s Ruskem. Málokdo tady rozlišuje pojmy Sovětský  

svaz a Rusko, zatímco  jsou v tom  naprosto obrovské rozdíly.“

„...v majoritní společnosti dosud převládá názorový chaos, co vůbec menšina a cizinec je.  

Když se na to zeptáte, tak 9 z 10 Čechů vám řekne, že to jsou ti cizinci, ti Vietnamci...takže  

co je menšina? Jak vznikla? Rusi sem přišli první krát ne s tankami, ale žijí tady již sto let a  

totéž platí o jiných menšinách...prostě se o tom neví, proto se častokrát stává, že ten názor  

není zcela podložen fakty.“

Ruská menšina sa rozchádza v názore na to, či sa jej reprezentanti cítia byť súčasťou českej 

spoločnosti.  Je  to  individuálne.  Na  základe  výpovedí  respondentov  som zistil,  že  pocit 

spolupatričnosti  k väčšinovému  spoločenstvu,  závisí  od  faktorov  akými  sú:  vek,  dĺžka 

pobytu,  manželský  zväzok  s  českým  občanom,   výchova  detí  a  vzdelanie,  ale  taktiež 

pracovné prostredie. 
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„...já bych třeba řekla, že mládež, která se integruje rychle, se tak cítí. Nebo studentky a  

studenti,  které se  tady  vdaly  a  oženili,  se  cítí  být  členy  majoritní  společnosti  třeba bez  

ohledu na občanství.“

„...hodně  záleží  na  tom,  kde  člověk  pracuje,  nakolik  je  to  složení  české,  nebo  

internacionální. Na základě moji zkušeností je podle mně lepší, když je to pomíchané, pak to  

berou jinak a jinak se dívají i na ostatní cizince vůbec.“

„ Myslím si,  že hodně záleží  na úrovni vzdělání a  na tom, jestli  tady mají  děti.  V tom  

případě je cítí být integrovaní. Se vzděláním roste možnost získat práci v nějaké české nebo  

taky mezinárodní organizaci, co představuje taky integraci svým způsobem .“

„...i když však existuje nějaká pracovní pozice, prioritou je vždycky Čech.“

Zaujímavý obraz sa ukazuje pri pohľade do samotného vnútra komunity. Tá sa javí 

byť veľmi rôznorodá. Ruské etnikum má tendenciu vytvárať individualistické  skupiny, ale 

„...jsou to spíše skupinky kamarádů a spolupracovníků...“, navzájom sa príliš nezdružujú a 

„...důvodem, proč se nesdružují, je například snaha některých jedinců vydělat na neznalosti  

nových ruských migrantů. Ti, co tady žijí dlouho, vědí jak český systém funguje. Důsledkem  

je pak samozřejmě nedůvěra – každý se zajímá sám o sebe.“ 

„...jejich  hlavním  cílem je  chránit  a  zabezpečit  život  své  rodiny.  A  v  Čechách  dochází  

častokrát k podvodům, v podnikatelské sféře i osobní, jak ze strany tady žijících Rusů, tak i  

ze strany Čechů.“

Zdá  sa,  že  vyššie  spomínaný  individualizmus  vychádza  z  pomerov,  ktoré  prevládajú  v 

samotnej  Ruskej  federácií,  kde „  je  vysoká  konkurence  ve  všech  oblastech  života.  Pro  

každého je důležité sociální postavení, kdo má jaké auto nebo mobil...to se pak přenáší i  

sem. A když přidáš k tomu všechny ty překážky ze strany vlády, člověk má co dělat, aby žil  

pohodlně. Pak každý dělá všechno sám pro sebe, aby se měl co nejlíp. “
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„...mám pocit, že tady každý každému pomáhá, ale v Rusku je to prostředí více konkurenční,  

je tam silnější boj o sociální postavení.“

Jeden z respondentov kriticky dodáva: „..ruská menšina je tady v něčem hodně primitivní –  

nevidí nic víc, než svůj rámec individuálních problémů.“

Ani  jeden  z  účastníkov  výskumu  sa  v  krajine  pôvodu  občiansky,  resp.  politicky 

neangažoval  a  neplánoval  to  ani  po  svojom  príchode  do  ČR.  Najčastejšie  udávaným 

dôvodom  slabej participácie na verejnom živote bol nezáujem, resp. apatia voči politickému 

dianiu v rodnej krajine a uprednostňovanie individuálnych záujmov.  

„...o politiku jsem ztratila zájem ještě během éry Gorbačeva. Tehdy při organizaci jedné  

protestné akci zahynulo několik lidí, takže tím pádem to bylo pro mě všechno jasný.“

„Doma jsem se nezúčastnila žádných politických akcí. Nejspíš kvůli tomu, že jsem neměla o  

to  zájem....a  neměla  jsem  moc  času.  Kromě  toho,  takový  akce  nejsou  v  Rusku  příliš  

populární.“

„Tam jsem studoval zároveň dvě univerzity a podnikal,  nebyl v podstatě čas,  ani nebyla  

potřeba.“

Vo viacerých prípadoch, pri zakladaní združení a občianskej participácii na verejnom živote 

v ČR,  zohrala  v prípade   ruskej  menšiny  dôležitú  motivačnú  úlohu  určitá  aktivizujúca 

udalosť (napr. legislatívne zmeny týkajúce sa pobytu cudzincov na území ČR), ktorá  sa buď 

týkala priamo ruskej komunity, alebo cudzincov a migrantov všeobecne a nútila ich tak k 

reakcii. 

„...změny v zákonech, které v dnešní době probíhají, mají vliv na každého cizince, týkají se i  

mně. Snažím se tu situaci nějak ovlivňovat, vůbec se mi nelíbí,  co se tu v poslední době  

děje.“
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„...například, když taky někdo nadává na Romy, snažím se to aplikovat na sebe a bojovat  

proti tomu. Nesnáším diskriminaci a předsudky...“

Druhou skupinou aktivizačných faktorov bola potreba spoločenskej a združovacej činnosti. 

Mnohí  z  respondentov  sa  začali  občiansky  angažovať  na  základe  pozitívnej  osobnej 

skúsenosti s dobrovoľníctvom. 

„...chtěli jsme být s ruskou mládeží v kontaktu. To bylo našim prvotním cílem – dát prostě  

lidi dohromady.“

„...nejdříve jsme se neformálně scházeli,  teprve pak jsme začali vidět potřebu pro rozvoj  

další činnosti.“

Na  otázky  o  motivácií  účasti  na  verejnom  živote  medzi  príslušníkmi  ruskej  komunity 

opakovane zaznievali nasledujúce ovplyvňujúce faktory: dĺžka pobytu, rozhodnutie trvalo sa 

usadiť v ČR, úroveň vzdelania, pobytová istota a socioekonomický status. 

Ruská  menšina  vníma  veľmi  pozitívne  právo  zakladať  v  ČR  svoje  občianske 

združenia.,  ktoré  „jsou  jakýmsi  mostem  a  nárazníkem  mezi  cizinci  a  majoritní  

společností...existují tady například již desetiletí, nebo více a znají jakým způsobem funguje  

ta odlišnost a jakým způsobem toho cizince správně navést na cestu, aby se zorientoval v té  

či oné společnosti, nebo ho provádí integrační cestou.“ 

Význam zakladania organizácií predstavuje „způsob, jak si udržet svoji identitu...“, kultúru a 

český štát „ ...především by měl podporovat cizince z takových zemí a s takovými kulturními  

tradicemi, které jsou českému státu, národu a společnosti blízké.“

Na  druhej  strane  však  samotní  reprezentanti  OOS  upozorňujú  na  možné  riziko  vzniku 

nacionalistických organizácií.

82



„Na jedné straně mi nevadí, když někdo chce chránit svou kulturu, to je určitě důležité pro  

zachovaní  své  identity,  ovšem  někdy  to  lidi  přeženou  a  vznikají  pak  nacionalistické  

nápady...“, ktoré môžu vyvolať „...negativní reakci společnosti.“

 

Traja z  odpovedajúcich respondentov považujú za dôležité   umožniť cudzincom  zakladať 

vlastné politické strany.

„  Vlastní strana je  důležitá, aby cizinci v ČR měli možnost ovlivňovat život docela velké  

skupiny migrantů. Ale mluvím o lidech s trvalým pobytem...bylo by dobré, aby vláda aspoň  

slyšela, kolik problémů mají kvůli neracionální migrační politice.“

„...vytvoření politických stran nebo sdružení je ale několikrát složitější, navíc nejsou úplně  

nezávislé. Česká společnost se tolik problémy ruské společnosti nezajímá, ale její zastoupení  

je nezbytné pro vytvoření politické organizace...“.

Všetci  účastnící  sa  zhodli  na  tom,  že  by  ruská  menšina  mala  mať  zastúpenie  v 

poradných  orgánoch  a  podieľať  sa  na  tvorbe  migračnej  a  integračnej  politiky  v  ČR, 

„...protože jakákoliv politika, která se týká určité skupiny lidí, by měla být tvořena v zájmu  

těchto lidí“,  aby „se nerozhodovalo o nich – bez nich.“  Tomu by však malo predchádzať 

splnenie určitých podmienok, pričom najčastejšie uvádzaným kritériom bola dĺžka pobytu 

(trvalý pobyt). Len v jednom prípade bol vyslovený názor, že dané právo by malo spadať 

výlučne do náležitostí občanov ČR. 

„Člověk, který tady bydlí dlouho, alespoň pět let,  má na to kompletně jiný názor, má již  

přehled, než ten, co teprve přijel. Pak si lépe uvědomuje následků svých rozhodnutí a bude  

brát ohled na to, že tady budou třeba bydlet jeho děti.“

Medzi  argumenty,  prečo  by  mala  byť  príslušníkom  ruského  etnika  priznaná  možnosť 

zasadať  v  konzultačných  a  poradných  orgánoch,  patrí  aj  rastúci  počet  prichádzajúcich 

Rusov do ČR (viď Tabuľka 1.)  pričom dôraz v jednotlivých odpovediach sa opakovane 

kládol na obojstrannú výhodnosť, ktorá spočíva v lepšej a efektívnejšej komunikácií napr. 
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pri legislatívnom procese tvorby koncepcií migračnej a integračnej politiky s prihliadnutím 

na kultúrnu odlišnosť, ďalej  informovanosti a predchádzaniu vzájomných konfliktov.  

„Myslím si, že by to byl dobrý nápad a to i z hlediska státu. Představte si, že by kolem stolu  

sedělo deset Čechů a jeden cizinec, který má jinou mentalitu a napadne ho třeba něco, nad  

čím Češi vůbec nepřemýšlí...a oni si třeba uvědomí, že se na tuto konkrétní otázku nikdy z  

této strany nedívali.“

„...mohlo by to být dobrý při řešení lokálních konfliktů např. s cizineckou policií, nebo s  

úředníky atd.“

„...třeba jsou to dobří odborníci, kteří připravují ty koncepce, ale neznají takový ty kulturní  

otázky, nebo kulturní odlišnosti, které  mohou do toho zasahovat... Proto by bolo dobrý, aby  

tam byl někdo takový, kdo je zná...“ 

Všetci respondenti s výnimkou jedného súhlasili s tým, že by príslušníkom ruskej menšiny v 

ČR malo byť priznané volebné právo na lokálnej úrovni. Najčastejšie uvádzaným dôvodom 

je  nadobudnutie  pocitu  zodpovednosti  a   možnosť  ovplyvňovania  diania  v  komunite,  v 

ktorej žijú.   

„...pomohlo by to posilnit sebevědomí cizinců a jejich odpovědnost vůči tomu, co se v tom  

prostředí děje.“

„Je velice důležité, aby ruská komunita, která tady žije, taky vnímala, co se kolem nich děje,  

a ne jenom pasivně přihlížela.“  

„...bylo by to skvělé – je to určitá odpovědnost, která by dávala Rusům žijícím tady pocit  

větší integrace do české společnosti, co prakticky znamená, že by byli víc politicky aktivní a  

snažili by se taky víc hájit své zájmy.“

  Dôvod svojho trvalého pobytu v ČR považujú  Rusi za dostatočný argument na to, aby 

volebným právom na lokálnej úrovni disponovali, pričom nezabúdajú podotknúť, že volebné 

84



právo na miestnej úrovni by malo byť pridelené osobám až po splnení podmienok udelenia 

trvalého pobytu. 

„Když (cizinec  – pozn.  autora)  přijde,  nemělo  by  to  automaticky  znamenat  právo volit.  

Určité podmínky osedlosti tam musí existovat. To znamená, že by tam měl přebývat určitou  

dobu,  po  které  se  předpokládá,  že  daný  člověk  již  zná  elementární  principy  chodu  

společnosti.“

Názory sa rozchádzali v otázke pasívneho volebného práva, ku ktorému sa v porovnaní  s 

aktívnym  právom  respondenti  vyjadrovali  neurčito.  Je  dôležité  však  podotknúť,  že 

prejavovaný záujem samotnej komunity o politické práva z jej strany je všeobecne (zatiaľ) 

nízky,  pretože  „...většina  Rusů sleduje  spíše  politické  dění  ve  své mateřské zemi,  než  v  

Česku.“, a nezáujem vychádza z odlišných politických tradícií v Rusku a v Čechách. 

„ Hodně záleží na společnosti, která se kolem nich točí – pokud mají české kamarády, tak se  

do českého politického dění nebo debaty, někdy i nechteně – zapojí. Ale Rusové nejsou typy  

lidí, který by tohle vyhledávali samy od sebe.“

Za nemenej dôležité považujú rozlíšenie, o aký typ migrácie sa jedná a na akú dlhú dobu sa 

konkrétny cudzinec v ČR plánuje usadiť: „Do Česka nejčastěji přicházejí Rusy, kteří nevědí,  

jak dlouho tady zůstanou. Jedná se spíše o pracovní migranty, kteří nemají žádnou potřebu  

se o politické dění zajímat.“

Nezáujem o  politickú a občiansku participáciu je   taktiež podľa odpovedí  respondentov 

generačným problémom, pričom mladšia generácia (napr. študenti) bola prezentovaná ako 

aktívnejšia.    

„...spousta Rusů dobře komunikuje a velice rádi  by byli  aktivní  ve veřejném životě,  ale  

většina, když  se jich na to zeptáte, by do politické strany nebo organizace nevstoupila....to  

mají v sobě ty zkušenosti a zážitky ze systému, který funguje v Rusku...já si myslím, že přijde  

doba a tím pádem mladí lidé, kteří budou aktivnější v občanské společnosti...“
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„...třeba jsou tady i příklady lidí, kteří žijí tady již dlouho nebo jsou pevně rozhodnuti tady  

žít  navždy, ale stejně jsou skeptičtí vůči občanským nebo politickým aktivitám, co je  dané 

především tím, že Rusy nezažili  zatím otevřenou demokratickou společnost,  nejsou na to  

jaksi zvyklí...větší tendenci zapájet se mají hlavně studenti, nebo lidi, kteří sem přišli, když  

byli mladí, takže měli lepší předpoklad pro participaci obecně.“ 

„...lidé odcházejí  ze státu,  tedy země, ve které se narodili,  což znamená, že většinou  to  

nejsou vlastenci. Proto i v Čechách zůstávají apolitičtí....kdyby o politiku jako takovou měli  

zájem, tak by zůstali tam a snažili by se to politické dění nějak ovlivňovat.“

O politické  práva majú najväčší záujem predovšetkým ľudia z  podnikateľského sektoru. 

Medzi ďalšie  faktory podmieňujúce tento  záujem patrili : vzdelanie, život v zmiešanom 

manželstve, rodina v ČR. 

Na  druhej  strane,  volebné  právo  na  celoštátnej  úrovni  by  podľa   názoru    väčšiny 

odpovedajúcich malo byť ponechané občanom ČR. Proces nadobúdania českého štátneho 

občianstva  ponímajú  ako  problémový,  taktiež  negatívne  vnímajú  neexistenciu  dvojitého 

občianstva. Rusi deklarujú svoj záujem o české občianstvo, no zároveň nechcú prísť o to 

ruské. 

„...vadí mi nemožnost mít dvojité občanství, pokud se však nechci zapájet do politiky, tak to  

asi nemá smysl...některé práva souvisí taky s trvalým pobytem. Kdyby bylo jednodušší české  

občanství získat, nebo kdyby byla možnost dvojitého, tak bych o tom určitě uvažoval.“

„Já  bych  ráda  měla  obojí  (občanství  –  pozn.  autora),  ale  protože  tu  ta  možnost  

neexistuje...je to velký problém, ruské občanství bych taky nechtěla ztratit.“

Ďalší účastník k danej téme uvádza: „Do té doby, než bude povoleno dvojité občanství, si  

myslím,  že  většina  Rusů  o  to  nebude  mít  zájem.  Zákon  o  občanství  je  celkově  hodně  

problematický, celá sekce o podmínkách jeho získání je komplikovaná. Člověk taky nemusí  

občanství z jakéhokoliv, třeba i absurdního důvodu vůbec dostat. Nemělo by to záležet jenom  

na náladě konkrétního úředníka, zatím to tak bohužel ale je.“
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„...protože tu proceduru (nabývání občanství  – pozn.  autora) dobře znám, zatím bych ji  

nepodstoupil, chtělo by to změnu na nejvyšší úrovni. Když k tomu dojde, budu stát první ve  

frontě, abych dostal dvojité občanství“. 

V nasledujúcich riadkoch na základe analýzy popisujem prekážky, ktoré bránia ruskej 

menšine v ich aktívnej participácií:

Prvú  skupinu  prekážok  tvorí   nedostatok  politických  práv (aktívneho  i  pasívneho)  pre 

cudzincov, „...navíc člověk, který není českým občanem, tedy nemůže volit, ani být volen, se  

nemůže zapájet do žádné politické strany.“

Vzhľadom na občiansku participáciu realizovanú prostredníctvom OOS „...v podstatě žádná 

překážka neexistuje, ale problémem participace je nezájem ruské menšiny...“.. Vysvetlenie 

tohto problému spočíva  v politickej  kultúre a tradíciách ,  ktoré prevládajú v samotnom 

Rusku.   

„ ...je to prostě dáno jinou hierarchií hodnot, zvláště v ruské komunity. Já si nedělám iluze.  

Celkově v komunitě, když beru v úvahu ruskou komunitu jako menšinu a pak i jiné cizince,  

tak v celé té komunitě existují skupiny lidí,  které stále ještě sdílí hodnoty starého a taky  

současného Ruska, které se v celé řadě spektra hodnot odlišují od těch českých.“

„...má to kořeny v komunismu, tam není zvykem kritizovat úředníky...“

Ďalšou skupinou  sú individuálne prekážky, späté napr. s problémami cudzincov tesne po ich 

príchode do ČR, ich socioekonomickým statusom, vekom, dĺžkou pobytu, vzdelaním atď. 

„V těch prvních letech zažívá (cizinec – pozn. autora) tolik šikany, tolik problémů, mám na  

mysli především ze strany policie a úřadů. Má mnoho problémů při získání práce, usídlení,  

vyřízení  všech náležitostí....takže  samozřejmě se  prostor  pro  společenské  zapojení  v  tom  

okamžiku minimalizuje.“
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„...nejpočetnější skupinou (Rusů – pozn. autora) jsou lidi, kteří se sem přestěhovali, ani já je  

moc nepotkávám – chodí jenom z domů do práce, na nic jiného nemají čas.“

Štvrtý súbor bariér pozostáva z obáv, skepticizmu a nedôvery v štátne inštitúcie. Môže za to 

aj  malá  skúsenosť  s  demokraciou:  „..mám  stereotyp,  že  každá  vláda  je  zkorumpovaná, 

dokonce  ani  občané  nevědí  pořádně,  co  se  uvnitř  děje.“,  ďalej  nedôvera  a  skepsa  voči 

úradom a úradníkom vôbec, že by boli ochotní niečo zmeniť, bola pripomínaná u všetkých 

respondentov:  „...rozhodnutí  je  ponecháno  na  jednom  úřadu....my  nemůžeme  situaci  na  

politické scéně nijak ovlivňovat, ani nijak do toho zasahovat.“

 V odpovediach sa vyskytla taktiež zmienka  o  strachu z nepredĺženia pobytu,  resp.  víz, 

ktoré značne komplikujú pôsobenie ruských migrantov v ČR. I keď táto myšlienka nebola v 

žiadnej  z  odpovedí  priamo  vyslovená,  domnievam  sa,  že  tento  faktor  môže  zohrávať 

obzvlášť významnú rolu u nelegálnych a pracovných migrantov, ktorí nespĺňajú podmienky 

legálneho pobytu.  

Piatou a zároveň poslednou identifikovanou skupinou bariér je  nezáujem zo strany štátu a 

štátnych inštitúcií:  „...politika státu vůči  cizincům není  průhledná,  ani dlouhodobě jasně  

definována,  resp.  deklarovaná...Vezměte  si  ku  příkladu  případy,  které  se  výslovně  týkájí  

národnostních menšin. Po velmi dlouhou dobu nebyl jmenován předseda Rady vlády pro  

národnostní menšiny...“.

Zapojenie ruskej menšiny do diania je ponechané na ľubovôli konkrétnych úradníkov alebo 

politikov. Nemožnosť voliť je taktiež vnímaná ako prejav nezáujmu štátu o účasť ruskej 

menšiny na verejnom živote v ČR a môže to predstavovať obštrukciu na ceste identifikácie 

jedincov  s  miestnou  spoločnosťou.  Vláda  a  politické  strany  neponímajú  menšinu  ako 

politické subjekty,  „...takže prostě to nemá pro ně cenu řešit v rámci politických priorit,  

stejně je nepotřebují přitáhnout na svoji stranu, protože voliči stejně nejsou.“ 

Zatiaľ čo väčšina účastníkov tvrdí, že ich pocit spolunáležitosti do spoločnosti na lokálnej 

úrovni  je  v  značnej  miere  podmienený  individuálnymi  faktormi  a  niektorí  sa  cítia  byť 
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súčasťou českej  spoločnosti,  na celoštátnej  úrovni  k  tomu nedochádza (napr.  v  kontexte 

celoštátnej politiky alebo českých médií).   

„...zájem deklarovaný  oficiálně  je,  ale  v  praxi  není  čas,  ani  vůle  a  ty  priority  se  jaksi  

záhadně vytrácí.“

 

„...hlavní problém je to, že konkrétní člověk nemá žádnou možnost se do toho zapojovat –  

neexistuje žádny způsob.“

 „...třeba v Německu existuje pevně daný systém požadavků ohledně pobytů cizinců, proto  

tam je rozhodně i větší zájem o politiku, tady nejsou si cizinci ničím jistí...“

 Informovanosť,  prístup  a  otvorenosť  českých  orgánov  sa  na  základe  názorov 

respondentov sa mierne zlepšila:  „...na cizinecké policii jsou k dispozici letáky v různých  

jazycích, ale pořád je to málo...“. Zlepšenie však skôr vidia  v „...invididuální, ne globální  

rovině.“  Vo  viacerých  prípadoch  bolo  poukázané  na  neochotu  úradov,  resp.  úradníkov 

pomáhať pri riešení problémov a vychádzať im v ústrety:  „V každé instituci je to jinak,  

někde  nedostaneš  žádné  info,  někde  jsou  zase  lidi  víc  vstřícní.  Dokonce  jsem  potkala  

úředníky,  kteří  neuměli  odpovědět  na základní  otázky...“.  Všetky potrebné informácie  sú 

dostupné  na  internete,  napr.  na  stránkach  MV ČR kde,  „...kdo  má zájem,  ty  informace  

najde“. Ďalšími zdrojmi, ktoré ruské etnikum  využíva na získavanie informácií je  internet: 

sociálne siete, blogy a iné ruskojazyčné fóra. 

Odporúčania 

Na základe vzišlých výsledkov analýzy rozhovor navrhujem nasledovné opatrenia, 

ktorý by mohli zabezpečiť zvýšenie občianskej a politickej participácie ruskej menšiny v 

ČR:

 

 Povolenie dvojitého občianstva a konkrétne vymedzenie podmienok jeho získania. 
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 Priznanie  politických práv  aspoň na lokálnej úrovni po splnení podmienok získania  

trvalého pobytu

 Zvýšenie zapojenia ruskej komunity do  prípravy a implementácie legislatívy  týka-

júcej sa oblasti migrantov z tretích krajín napr. formou vytvorenia výboru alebo 

komisie pri príslušnom ministerstve, ktorá by bola tvorená zástupcami OOS.

 Posilnenie kapacity  NNO  združujúcich ruských migrantov prostredníctvom vzdelá-

vania ich lídrov:  organizácie sú veľmi nízko kapacitne zabezpečené a slabo profesi-

onalizované. 

  Vytvorenie priestoru  pre spoluprácu medzi NNO  združujúcich migrantov  a os-

tatnými OOS: napr. formou spoločného vzdelávania  lídrov

 Inovácia vzdelávania ruskej menšiny formou programov gramotnosti (tzv. literacy 

programs): Programy gramotnosti (tzv. literacy programs) sú využívané na zapájanie 

migrantov do života hlavne v zámorí. Zvlášť vynikajúce výsledky dosahuje v tejto 

oblasti Kanada, kde je vytvorený ucelený systém pomoci migrantom, ktorý je finan-

covaný z viacerých zdrojov (kanadskou vládou, ako aj súkromnými donormi). Tieto 

programy majú za cieľ naučiť migrantov písať a čítať v jazyku väčšiny (t.j. anglicky 

alebo francúzsky), lepšie porozumieť kultúre a životným podmienkam v mieste, kde 

žijú. Program sú realizované na lokálnej úrovni a majú komunitný rozmer.  Majú 

rôzne formy . Napr. program  HIPPY Canada (Home Instruction for Parents of Pre–

School Youngsters ) poskytuje pomoc migrantom na báze vzdelávania sa doma. Je 

určený rodičom maloletých detí,  pričom vychádza z teórie, že rodičia sú prvými uči-

teľmi, ktoré deti stretávajú vo svojom živote. Pomáha migrantom nielen lepšie roz-

umieť jazyk, ale rozvíja aj priateľstvo v komunite, pocit spolupatričnosti. Zároveň 

učí migrantov o tom, aké služby im poskytuje komunita. Do programov sa zapája 

veľa dobrovoľníkov z pomedzi migrantov, ale aj väčšinovej populácie, čo napomáha 

k búraniu vzájomných bariér.
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Záver 

Občianska  participácia  sa  chápe  ako  možnosť  občanov  ovplyvňovať  verejné 

rozhodnutia a participovať na verejnom živote. Participácia je umožnená  prostredníctvom 

kreovania  a aktívnej  činnosti  OOS.  Fenomén  občianskej  participácie  je  v ČR  ako 

postkomunistickej krajine pomerne nový, ani OOS združujúce väčšinovú spoločnosť v ČR 

nemajú  s občianskou  participáciou  ešte  dostatočné  skúsenosti.  Občianska  participácia  sa 

považuje za jeden z hlavných predpokladov integrácie migrantov do väčšinovej spoločnosti. 

 Občianska  participácia  sa  často  spomína v súvislosti  s politickou participáciou  (právom 

voliť a byť volený), avšak priamo spolu nesúvisia (napr. aktívna práca v OOS presadzujúce 

občianske záujmy nemusí byť priamo podmienená účasťou vo voľbách).

Hlavným cieľom teoretickej časti mojej práce bolo poskytnúť komplexný pohľad na  oblasť 

migrácie,  integrácie  ako  aj   občianskej  a politickej  participácie  migrantov,  identifikovať 

súvislosti  a prepojenia  medzi  vyššie  uvedenými  oblasťami.  V teoretickej  časti  som  sa 

venoval  aj  identifikácii  špecifík  ruských migrantov.  V rámci  kvalitatívneho empirického 

výskumu som chcel poskytnúť hlbší pohľad na politickú a občiansku  participáciu ruskej 

komunity  prostredníctvom výskumu organizácií občianskej spoločnosti, v rámci ktorých  sa 

ruská menšinová komunita združuje. Snažil som sa identifikovať, aké faktory podmieňujú 

motiváciu  zástupcov tejto  komunity aktívne  pracujúcich  v OOS   na účasti  na verejnom 

živote,  či  majú  záujem  sa občiansky  a politicky  angažovať.  Taktiež  som  skúmal,   aké 

konkrétne aktivity realizujú  OOS v tejto oblasti a aký je rozsah  politických práv, ktorými 

by mali zástupcovia ruskej komunity podľa ich vlastného názoru disponovať.  Taktiež som 

definoval hlavné bariéry, ktoré bránia občianskej a politickej participácii ruských migrantov 

a navrhol som odporúčania na ich prekonanie.

  

Na  základe  zistení  v  rámci  teoretickej  a empirickej  časti  mojej  práce  som  dospel 

k nasledovným záverom:

Ruská komunita migrantov sa vyznačuje viacerými špecifikami, ktoré ju odlišujú od skupín 

ostatných migrantov. Medzi hlavné patrí  relatívne dobrá ekonomická situácia tejto komunity 

a jej  relatívna uzavretosť voči politickej a občianskej angažovanosti.  Pri  svojom výskume 

som sa zameriaval na odhalenie príčin nízkeho stupňa  občianskej a politickej participácie 
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ruských migrantov. Medzi  hlavné bariéry patrí  nedostatočná legislatíva v oblasti migračnej 

politiky  a  politickej  participácie  ruskej  komunity  (nemožnosť  získať  dvojité  občianstvo, 

nedostatočné zapojenie ruskej komunity do prípravy a implementácie migračnej politiky ČR, 

nedostatočná legislatíva v oblasti volieb na lokálnej/regionálnej úrovni...). 

V oblasti občianskej participácie medzi hlavné bariéry možno zaradiť slabú kapacitu OOS, 

ktoré združujú ruských migrantov, a to najmä  v oblasti ľudských zdrojov (tieto OOS nemajú 

profesionálnych  zamestnancov,  dobrovoľníci,  ktorí  v nich  pracujú,  nedisponujú 

dostatočnými vedomosťami  a zručnosťami  v oblasti  manažovania OOS, ani  dostatočnými 

jazykovými  znalosťami  potrebnými  napr.  na  šírenie  informácií  o svojich  OOS  v  rámci 

väčšinovej  spoločnosti).  Ako  bariéra  sa  javí  aj  poslanie  týchto  OOS,  ktoré  je  zamerané 

hlavne na plnenie expresívnej a reprezentatívnej funkcie ruskej komunity a len v malej miere 

na  systematické  riešenie  skutočných  problémov migrácie  a  integrácie  ruskej  menšiny. 

Bariérou je aj nedôvera ruskej menšiny voči orgánom štátnej správy a samosprávy, s ktorými 

prichádzajú  do  kontaktu  v rámci  integračného  procesu  a voči  českým  médiám.   Za 

nedostatočnú  možno  považovať  aj  vzájomnú  spoluprácu  medzi  OOS,  ktoré   združujú 

ruských migrantov a pretrvávajúce stereotypy správania sa  prenesené zo svojej domovskej 

krajiny (nezáujem o veci verejné, zlá skúsenosť s občianskou angažovanosťou doma...). Za 

veľkú prekážku možno označiť aj negatívne vnímanie ruskej komunity zo strany väčšiny, 

spôsobené historickými okolnosťami  a  nedostatočné informovanie českej väčšiny o ruskej 

komunite, resp. o aktivitách OOS združujúcich ruskú komunitu. 

Jednou z ciest na prekonanie bariér a posilnenie občianskej participácie ruských migrantov 

je  posilnenie kapacity OOS, ktoré ich združujú  a to najmä prostredníctvom  vzdelávania 

lídrov týchto organizácií v rôznych oblastiach (získanie manažérskych zručností v oblastiach 

ako  napr.  fundraising,  PR,  manažovanie  dobrovoľníkov,  získanie  vedomostí  v oblasti 

legislatívy  týkajúcej  sa  migrantov,  získanie  vedomostí  a zručností  v oblasti  občianskej 

participácie...). Organizácie, ktoré budú mať vyškolených  lídrov môžu v oveľa väčšej miere 

participovať na veciach verejných a riešiť aktuálne problémy integrácie ruských migrantov. 

Budú rovnocennejšími partnermi pre komunikáciu so štátnou správou a samosprávou pri 

tvorbe a implementácii legislatívy a budú môcť lepšie presadzovať záujmy svojej komunity. 

Taktiež je potrebné inovovať vzdelávanie ruskej menšiny formou realizácie tzv. programov 
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gramotnosti , ktoré by sa malo stať oveľa komplexnejším (malo by zahŕňať nielen jazykové 

vzdelávanie, ale aj interkultúrne vzdelávanie) a preniesť jeho akcent  na komunitnú úroveň, 

s vysokým  podielom zapájania dobrovoľníkov tak z komunity väčšinovej ako aj menšinovej 

spoločnosti.  OOS  združujúce  ruských  migrantov  by  mohli  zohrávať  dôležitú  úlohu  pri 

oslovení svojej komunity a jej motivácii, aby sa do programov zapojila.
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vychádzal predovšetkým zo svojich skúseností  v rámci dobrovoľného pôsobenia v danej 

organizácií. V súčasnosti ukončuje magisterské štúdium v obore Studia občanského sektoru. 

Počas  svojho  študijného  pobytu  v  Prahe  pôsobil  ako  dobrovoľník  v  programe  Migrace 

organizácie Člověk v tísni.  
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