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Abstrakt: Daný text je závěrečnou zprávou kvalitativního
výzkumu založeného na analýze polostandardizovaných rozhovorů 
provedených se čtyřmi mladými představiteli první generace 
imigrantů žijícími v České republice, kam se ještě v dětském 
věku přestěhovali ze států východní Evropy a Asie společně se 
svými rodinami. Hlavní otázkou práce je odhadnutí k jaké 
formě sociální integrace v české společnosti tito mladí 
přestěhovalci inklinují: je to spíše asimilování, nebo život 
kulturně separující v komunitě etnika, jehož příslušníky 
jsou? Na cestě ke zjištění procházím takovými tématy jako 
vliv etnické komunity a příslušníků jejích národnosti na 
respondenty, jejich přátelé a partneři (Češi nebo /bývalí/ 
spoluobčané), pohled na českou společnost, subjektivní 
vnímání svého postavení a míry integrovanosti ve společnosti 
rodilých Čechů.



1. ÚVOD

Političtí analytikové neustále mluví o rapidně se 
zvětšující multikulturalitě české společnosti, cizinci a 
migrace se pro naše média stávají téměř nejvděčnějším 
tématem, olympiádu z českého jazyka v Domažlicích vyhrává 
vietnamský chlapec a při pohledu na maloměstskou mateřskou 
školku na procházce spatříme čím dál víc šikmookých tvářiček... 
Teritoriální a kulturní hranice mezi migranty a původním 
domorodým obyvatelstvem se postupně smazávají: čerstvě
přestěhovaní cizinci si pronajímají byty na sídlištích, ve 
svém novém zaměstnání nebo ve škole jsou nucení mluvit 
jazykem většiny, jedním slovem, dělají první nezbytné kroky 
k integraci v nové pro ně kulturní společnosti. Zvykání však 
neprobíhá jen jednostranně, jelikož integrace záleží nejen na 
chování jedince začleňujícího se do skupiny, ale i na chování 
skupiny pro zmíněného jedince referenční. Podle výsledků 
výzkumu veřejného mínění provedeným Sociologickým ústavem A V 
ČR v červnu 2003, si víc jak polovina (55,7%) dotázaných 
občanů České republiky myslí, že imigranti by měli být co 
nejvíce přizpůsobeni našim zvyklostem (Jarvis 2005: 16).
Ztěží ale zjistíme, zda dotázaní zmíněného výzkumu pojali 
výraz „přizpůsobit se" ve smyslu „stát se sejným", nebo 
„přiblížit se v rámci možnosti". Ze známého lidového rčení 
podpořeného praxí každodenního života víme, že „starého psa 
novým kouskům nenaučíš", tedy čím je člověk mladší, tím 
rychleji a bezbolestněji probíhá transformace jeho osobnosti 
a života obecně. Vyplývá z toho skutečnost, že už jen proces 
integrace do nové kulturně-etnické skupiny je pro dospělého 
migranta těžkou psychologickou záležitostí, obtížnost které 
nezvládne každý. Dokážou to ale jejich děti, vize jejichž 
lepší budoucnosti se mnohdy stala impulsem k migraci celé 
rodiny? Přestěhovaly se spolu s rodiči a zatím jsou taktéž ve 
statusu cizinců. Jak už jsem zmínila výše, jakožto děti mají 
v sobě větší potenciál stát se dokonalou součástí české



společnosti a už za pár let, neprozradí-li je odlišná barva 
pleti, ztěží poznáme, že jde o migranty. Na rozdíl od svých 
rodičů nemají patrný přízvuk, ani v oblékání a chování se 
zpravidla neodlišují od svých českých vrstevníků. Rozdíl ale 
přesto existuje. A ten je v myšlení, vnímání sebe sama a 
svého okolí a v neposlední řadě i v životní cestě takových 
„dětí". Čeští přátelé, česká základní, střední, později 
většinou i vysoká škola, učebnice a filmy v češtině, české 
vzorce chování. „Mnohé souvisí s procesem enkulturace 
v dětském věku, kdy jedinec postupně přebírá práva a 
povinnosti dospělého, vrůstá do dané kultury, stává se jejím 
plnohodnotným členem." (Uherek 2003a: odst. 2). Pro mladého
přestěhovalce začíná nový (český) život. A už velmi brzy po 
přestěhování je vystaven tlaku řady vnitřních otázek a 
rozporů, které se často ani neuvědomuje: Má se víc bavit se 
svými vrstevníky mluvícími stejnou řečí nebo spíš s Čechy? Má 
se chovat podle zdejších nepsaných pravidel mezilidských 
vztahů nebo podle těch, na něž byl zvyklý ještě před 
emigrací? Kde je ta rovnováha mezi novým a starým? Kde se 
cítí lépe? Neboli souhrnně právem hamletovské dilema: Být či 
nebýt... Čechem? Tot je otázka...

2. O VÝZKUMNÉM ZÁMĚRU

Svou práci jsem zaměřila na zkoumání osudů mladých lidí 
(18-26 let), kteří se v dětském věku (6-18 let) společně se 
svými rodiči přestěhovaly do České republiky ze států 
východně od ní. Zajímalo mě vnímání a interpretace vlastního 
etnického zázemí těchto dětí a hlavně konflikt jejich 
vnitřních inklinací k budoucímu pevnějšímu sociálnímu 
ukotvení jakožto Čechů ve společnosti původních Čechů a ve 
společnosti příslušníků své etnické komunity v České 
republice. Způsob soužití s majoritní populaci nevidím jako 
přísnou dichotomii „buď-anebo", poněvadž „výsledkem celého 
procesu adaptace je široké spektrum alternativních scénářů,



(...) včetně 'krajního konceptu asimilace'1 na jedné straně a 
formování separujících se trvalých etnických enkláv na straně 
druhé" (Drbohlav 2001: 11-12).

Mezi oblasti, z nichž jsem vycházela a na něž jsem se 
svých respondentů ptala patřily například, zda a nakolik jsou 
tyto děti pod vlivem komunity příslušníků jejích národnosti, 
přátelé a partneři (Češi nebo /bývalí/ spoluobčané) , jaký 
mají ke svému etnickému ukotvení v ČR postoj, jak vidí sami 
sebe a jejich osobní pohledy na českou společnost s jim 
patřícím nadhledem.

Termíny integrace, asimilace a etnické komunity patří 
v mém výzkumu k těm klíčovým, proto považuji za velmi 
důležité je hned na začátku definovat.

Pojmem etnická komunita se označuje „zpravidla minoritní 
vůči většinovému obyvatelstvu skupina lidí se společnou 
etnickou příslušnosti. Na rozdíl od diaspory je to souhrn 
individuí, jejichž osobní zájmy nejsou propojené mezi sebou a 
neuvědomují se jinak než na individuální úrovni" (Fedorov 
1998: 36). „Existence imigrantské etnické komunity je
přirozená z důvodů potřeby pomoci se počátečnou orientací 
v novém prostředí." (Novoženova 2005: 130). Životem v
příslušné etnické komunitě rozumím především pevné sociální 
ukotvení zkoumaných mnou jedinců ve skupině svých /bývalých/ 
spoluobčanů žijících na teritoriu České republiky.

Asimilaci pojímám jako situaci, kdy „většinová populace 
vstřebá (nebo pohltí) menšinu a ta převezme hodnoty a normy 
dominantní kultury" (Giddens 2001: 555).

Integrace se obecně chápe jako včleňování neboli 
zařazení. Společenskou integrací cizinců je pak „kontinuální 
proces sjednocování elementů společenské struktury a procesů, 
které se v ní odehrávají, ve vyvážený funkční celek směřující

1 'Krajní koncept asimilace' ve smyslu splynutí minority s majoritou byl typický např. pro Spojené státy 
americké 18. a 19. století, kdy minority Kanaďanů, Skotů, Irů apod. byly v rámci přizpůsobení se 
anglosaskému (anglo-conformity) plně asimilovány do již  drive pobývající anglosaské majority (Drbohlav 
2001: 11)

2



k dosaženi koheze a konsenzu a tim i životaschopnosti 
společenského systému" (Horáková 2001: 5). Ačkoliv se nejedná
o proces jednostranný, nýbrž o výsledek spolupůsobení 
minority usilující o integraci a majority integraci do sebe 
dovolující, moje práce inklinuje ke vnímání procesu očima 
právě těch integrujících se.

Všechny zmíněné termíny pojímám ve svém výzkumu na 
mikroúrovni. Na rozdíl od pojetí sociálně-politického 
nepohybuji se v globální rovině, kde minorita imigrantů je 
z velké části považována za jednolitou masu. Minoritu zde 
totiž vnímám jako skupinu různorodou od počátku, mající 
přesto společné rysy. Primárním cílem mojí práce proto nebyl 
pokus o vyvození jednoznačných závěrů nebo konstruování 
velkých teorií vyplývajících z kvalitativních dat a 
týkajících se asimilace mladých přestěhovalců v České 
republice. Šlo mi především o popis a hlubší seznámení s 
přesným problémem, reflexe kterého se podle mě kvůli 
velikosti a důležitosti problémů jiných naprosto vynechává.

3. PROČ DANÉ TÉMA

Téma asimilace dětí přestěhovalců z východu jsem si pro 
svou bakalářskou práci zvolila především z důvodu vysoké 
aktuálnosti a reflektovanosti problému imigrantů v současné 
době. Dalším důvodem se staly moje osobní zkušenosti života 
„přestěhovaného dítěte", které jsem se ale rozhodla v průběhu 
sběru dat maximálně potlačit. Zapojila jsem je jen ve fázi 
hledání a formulace kategorií, tedy právě ony se vedle 
samotné analýzy dat staly mým hlavním zdrojem teoretické 
citlivosti2.

2 Teoretická citlivost je  schopnost rozpoznat, co je  v údajích důležitého, a dát tomu smysl. Pomáhá při tvorbě 
teorie, která odpovídá realitě studovaného jevu (Glaser 1978 in: Strauss, Corbinová 1999: 31)
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4. VÝBĚR Z PŘEDCHOZÍCH STUDIÍ.

I přes veškerou rozmanitost publikací z oboru imigrantů, 
problém míry integrace přestěhovalecké mládeže v majoritní 
společnosti se výzkumníky podrobněji neřeší, dopátrala jsem 
se tedy jen do zmínek v pracích na témata související, které 
tedy uvádím níže. Přehlížení odborné veřejnosti pohybu
imigranta v rovině asimilace-život v etnické komunitě navádí 
na myšlenku, že nakloněnost asimilaci většina pisatelů vnímá 
jako jistý status guo každého cizince.

Výzkum pražských imigrantských komunit provedený Uherkem 
(2003b) vykazuje rozlišnost míry jejich otevřenosti 
v závislosti na zemi původu. Také zdůrazňuje determinaci 
vztahu přestěhovalých dětí k případné asimilaci výchovou 
v rodině a především pevností napojení na majoritní 
národnostní skupinu již ve vzdělávacích zařízeních. S 
podobnými zjištěními přichází i rozsáhlý kvalitativní výzkum
Fedorova (1998) zabývající se integrací rusky mluvících
přestěhovalců v SRN, který nejvíce odpovídal tématu mé 
bakalářské práce a formě její realizace. Autor deklaruje
častější volbu asimilačního chování v závislosti na mládí 
přestěhovalců, nezabývá se však mladými lidmi pocházejícími z 
první generace přestěhovalců podrobně. Na tu zase naráží 
Michajlov zmínkou ve své práci: „Socializace mladé generace
probíhá pod konfliktním vlivem dvou různých kultur - rodiny a 
místní etnické skupiny na jedné straně a podstatně 
početnějšího okolí na straně druhé." (Michajlov 2005: 65).

Je věcí svobodného rozhodnutí zda se s danými tvrzením 
souhlasit či ne. Já se ale pokusím o empirickou cestu řešení, 
neboť podle mého názoru informace dostupná z publikací 
nereflektuje plně moje výzkumné téma.
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5. METODOLOGIE

Pro realizaci výzkumu jsem si zvolila kvalitativní 
metodu3, a to z důvodu podstaty mnou zkoumaného tématu, 
kterým je reflexe lidských zkušeností s určitým společenským 
jevem. Šlo mně především o detailní prozkoumání niterních 
zážitků respondentů, čehož se dle Strausse a Corbinové (1999) 
nedá dosáhnout kvantitativní cestou: „Kvalitativní metody se
užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o 
nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání 
nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V 
neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o 
jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami 
obtížně podchycují." (Strauss, Corbinová 1999: 11).

Protože ještě před samotným sběrem dat jsem věděla jaké 
přesně oblasti problematiky integrace dětí přestěhovalců mě 
budou zajímat a rovněž se spoléhala na to, že jiné oblasti se 
„vyrýsují" až v průběhu mého výzkumu, nej lepší technikou se 
mi zdál být polostandardizovaný rozhovor. Samotný rozhovor 
jako metodu jsem se rozhodla uplatnit kvůli výhodám kontaktu 
tváří v tvář. „Při osobním setkání můj protějšek je 
bezprostředně přede mnou. Proto je mi po celou dobu dostupné 
to, 'čím je'. (...) Při setkání tváří v tvář je mnohem 
obtížnější jak dopustit se mylného výkladu, tak zachovat si 
'pokrytectví1, než je tomu při méně 'blízkých' formách 
sociálních vztahů." (Berger, Luckmann 1999: 34-35).

Výzkumná data byla získána nahráváním mluvených dialogů 
mezi mnou a 4 respondenty na digitální fotoaparát a trvaly 
přibližně 45 až 90 minut každý.

Jak jsem zmínila výše, některé kategorie definující můj 
výzkum jsem měla zformulované předem a podle nich jsem se 
snažila i klást otázky, a tím „usměrňovat" tok rozhovorů.

3 Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 
statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum týkající se života lidí, příběhů, 
chování, ale také chodů organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů. (Strauss, Corbinová 1999: 
10)
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Přesto, formulace několika dalších zajímavých kategorií mě 
napadly až po opakovaném poslechu nahraných dialogů a 
přečtení transkriptů rozhovorů.

6. RESPONDENTI

Jak vyplývá z názvu mé práce, hodlala jsem zkoumat 
sociálně-kulturní ukotvení a vyplývající z nich životní 
názory mladých lidí, kteří se v dětském věku přestěhovali do 
České republiky spolu se svými rodinami. Stanovila jsem tudíž 
pro výběr svých respondentů několik kritérií, a to: 
Potenciální vypravěči měli pocházet ze států geograficky 
východně od Česka, v současnosti měli být staří v rozmezí 18 
až 30 let a věk, v němž imigrovali se měl pohybovat mezi 6-18 
lety.

Vzhledem k obtížnému shánění lidí splňujících tato 
kritéria a také z důvodu nezájmu o účast ve výzkumu poměrně 
velkého počtu mnou nabalených potenciálních respondentů jsem 
byla nucena omezit počet vypravěčů pouze na 4: Vesnu ze
Srbska, Lilju z Tatarstanu, Oxanu z Ukrajiny a Zulfigara z 
Arménie (svoje jména si pozměnili sami podle vlastního 
přání). Všechny jsem zkontaktovala prostřednictvím svých 
přátel a nikdo z respondentů se mezi sebou neznal, což jsem 
pokládala za velice důležité pro různorodost sebraných dat.

Odmítnutí účasti ve výzkumu oslovených mnou imigrantů 
bylo podmíněno především, jak jsem logicky vydedukovala, 
jejich strachem o vlastní bezpečí, o které by snad podle nich 
mohli přijít v důsledku zásahu do svého soukromí. Neméně 
důležitou roli hrála i absence volného času, kterým většina 
mnou oslovených mladých lidí (jakožto všichni studenti) 
trpěla.

Přes zmíněný problém se sháněním respondentů a z něj 
pocházející občasné návaly pocitu výzkumnické neschopnosti 
jsem dokázala najít (díky obětavé pomoci svých přátel)
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několik lidí, kteří do slova tvoří můj výzkum. Právě oni jsou 
skutečnými autory dané práce, a za to jsem jim neskonale 
vděčna.

7. KATEGORIE

7.1. SCHOPNOST A ZPŮSOB VYPRÁVĚNÍ RESPONDENTŮ 0 DANÉM TÉMATU:

Způsob prezentace monologu každého z respondentů by se 
ztěží dal generalizovat, jelikož ani jeden z těch čtyř 
„stylů" by se nepodobal tomu druhému. Mohou za to zejména 
rozdílné vypravěčské vlohy, povaha a temperament 
dotazovaných, subjektivní míra ne/příjemnosti daného tématu 
pro každého konkrétního člověka a v neposlední řadě i jeho 
ovládání češtiny.

Jelikož se jednalo o část životní cesty, která byla mými
respondenty nejednou vyprávěna i jiným osobám a také z důvodu
nabalování těchto dotazovaných prostřednictvím našich 
společných přátel, nepočítala jsem se s většími obtížemi, 
natož jakýmsi blokem při „vydolovávání" z vyprávěčů jejich 
příběhů Ke hladkému průběhu rozhovoru měl podle mého názoru 
taktéž přispět i přibližně stejný věk respondentů a
výzkumnice. Obávala jsem se ovšem jisté stereotypizace
situace, vyplývající z toho pasivity interakce a šablonnost 
odpovědí. Zda moje obavy byly oprávněnými se nejspíš 
nedozvím, ovšem v jednom z dotazování mě očekávání uvolněného 
a souvislého vyprávění zklamalo. Byl to rozhovor Vesnou, 
která při odpovídání na některé otázky odsekávala, protože 
očividně nebyla ochotna sdělovat svoje zážitky ostatním, o 
čemž mimochodem svědčila i její poloha „noha přes nohu" při 
sezení a celkové zaklonění horní části těla dozadu. Vesna 
nebyla z rozhovoru nadšena a najednou mně připomínala spíše 
partyzánku u výslechu než mou známou, která ráda mluví o všem 
možném a za každých okolností. Opačným případem byla Lilja:
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Hodně gestikulovala a temperamentně předávala svoje zážitky 
tak, jako kdyby chtěla, abych se vžila do její kůže. Právě 
rozhovor s ní mi přinesl další neočekávané zjištění týkající 
se mého tehdy teprve rozjíždějícího se výzkumu. Lilja se 
podělila se mnou o svoje vlastní zkušenosti s jinými 
přestěhovalci, a tím mně sebrala veškeré iluze ohledně 
předpokládané pravdivosti některých mnou získaných dat. 
Výpovědi podle ni budou hodně nespolehlivé:

L: Nikdo ti neřekne pravdu. Zůstane to za závěsem. Jen v té rodině. 
Žádný výzkum, ať je sebevíc anonymní, ti to nevyzkoumá... drtivá 
většina vydávala naučené knižní fráze... Viděla jsem to podle jejich 
pohledu, že nemluví úplnou pravdu. Sice ti řeknou, že je to tak a 
tak, ale nepovědí ti úplně všechno. Cítíš, že něco tam nechávaj i jen 
pro sebe... (Lilja)

Oxanu, moji třetí respondentku, na rozdíl od neochotné 
Vesny, vyprávět svůj „příběh imigrantky" bavilo: dívala se mi 
přímo do očí a držela se profesionálně, k čemuž přispívala i 
její výborná čeština. Blíž ke konci rozhovoru se Oxana 
s nejistotou v hlase zajímala, zda se její názory hodně liší 
od názorů jiných respondentů mého výzkumu:

O: ... víš, já nevím, co ti třeba na to říkali jiní lidé, kterých jsi
na to ptala, ale myslím, že by... (Oxana)

0: Můžu se zeptat, a já ti asi říkám něco jiného než ostatní, viď? 
Liší se moje odpovědí od jejích hodně? (Oxana)

Zulfigar zase viděl ve mně spíše kamarádku než odměřenou 
výzkumnici, mluvil spiklenecky a v jeho hlase bylo slyšet 
hledání podpory z mé strany, o čemž také vypovídá i jeho 
časté přeskakovaní z češtiny do ruštiny, přestože výborně 
mluví česky. Věděl, že ovládám ruštinu stejně dobře jako on. 
Je ovšem vcelku možné, že si nebyl jist, zda ho správně
pochopím a proto si správnost mého chápání „ověřoval" 
překladem. Na druhou stranu připouštím, že se Zulfigar skrze 
polarizaci ruštiny a češtiny snažil dosáhnout rozdělení toho, 
co je oficiální, „pro výzkum" a co zas do nahrávaného
rozhovoru nepatří, co jsou jen poznámky pod čárou.
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Musím říct, že během žádného z rozhovorů jsem nepocítila 
velké napětí ani zjevnou nechuť povídat o nějaké konkrétní 
oblasti svého „přistěhovalectví". Nicméně zvýšená hladina
agrese se v hlase dotazovaného objevovala, mluvil-li o pro
něj traumatizujících zážitcích, zejména o nepříjemných
zkušenostech s Čechy:

L: ((ironicky)) Snažila jsem se jim nic o problémech ve škole
neříkat, ale jednou když jsem ze školy utekla s brekem, musela jsem 
našim vybalit úplně vše... (Lilja)

Z: Nelíbilo se jim [sousedům], že používáme velký výtah, když v tom 
domě jsou výtahy 2. Nevím proč, vadilo jim to asi... Ale pak jsme si 
všimli, že když to samé dělají Češi teď, tak nikomu to nevadí. 
(Zulfi gar)

Další citovou rovnováhu vyrušující oblasti byla oblast 
národnosti. Ve všech čtyřech rozhovorech jsem si všimla
velkého nacionalismu, jenž se projevoval v oblasti jak 
skutečného, tak i chybného národnostního zařazení vyprávěčů:

L: ((zamračí se))... Ale mně zase nejvíc vadí, když se o mně baví jako
o Rusce nebo co je ještě horší, jako o Ukrajince. To nejsem a nikdy 
jsem nebyla. (Lilja)

Z: ((mračí se a dívá se na stranu)) Mně vadí, když se mě na to
[národnost] ptají hned jako druhou nebo třetí větou. Když se ptají 
tam, když není vůbec zapotřebí ptát... třeba v situaci, když třeba 
voláš ohledně práce nebo někam, kde to s tím vůbec nesouvisí,... ale 
"Odkud jste?", to mně třeba vadí, to "Odkud jste?" hned od první 
chvíle. (Zulfigar)

V: ((naštvaně)) Nejvíc nesnáším, když mi říkají, že jsem Ukrajinka.
Nejsem. Nemám je ráda, radši bych byla Cikánka. (Vesna)

Tuto informaci bych mohla vyhodnotit jako jistý odpor 
vůči majoritní společnosti Čechů a známku pevného napojení na 
příslušnou národnostní komunitu, ale rovněž i jako pouhou 
stereotypní reakci, která se za dlouhá léta jejího opakování 
přiblížila frázi a ztratila svůj původní význam.

1.2. RODINA A KOMUNITA:

„Společenské role si dítě osvojuje v aliancích s 
dospělými členy rodiny a v aliancích se sourozenci (...)
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Schopnost rodiny vychovávat dšti a vyrovnávat se s těžkostmi 
je závislá na tom, jak je rodina napojena na své sociální 
okolí" (Matoušek 1997: 81, 74) . Z daného důvodu jsem se
rozhodla obrátit pozornost bádání i k rodinám a rodinným 
sítím4, v nichž byli moji respondenti vychováváni. Jejich 
role jsou podstatné z toho důvodu, že rodina, zvlášť ta 
širší, je do jisté míry uzavřenou sociální skupinou často 
tvořící část etnické komunity. Pevné ukotvení jedince v 
rodině způsobuje jeho nízkou adaptaci ve vnějším světě, mimo 
komunitu, a tudíž i nízkou úroveň integrace v novém (v daném 
případě českém) prostředí. Míru napojení rodin dotazovaných 
jako i samotných dotazovaných na etnickou komunitu jsem se 
pokusila zjistit. Ve výsledku se všichni jednoznačně necítili 
být ovlivněni svou etnickou komunitou v Čechách a dávali to 
jasně najevo:

Z: Nejsem, vůbec... (Zulfigar)

0: Vůbec nejsem. (Oxana)

V: Já nejsem pod žádným vlivem. Chovám se tak, jak cítím... a... nikdo 
mě nedokáže ovlivnit. Kamarádím se s každým, a ne jenom s 
Jugoslavcema nebo jenom s Čechama. Takže to nezáleží na tom. Závisí 
to spíš na tom, co je v dané chvíli. (Vesna)

L: ((směje se)) No tak to teda vůbec ne (.) Vlastně jen minulý rok
jsem se od nějakých známých dozvěděla, že znají nějaké přestěhovalé 
Tatary. Předtím jsem o tom ne že nevěděla, ale spíš jsem na to nikdy 
nemyslela, ani mě to nikdy vůbec nezajímalo. (Lilja)

Zdůvodnění proč nejsou jejich rodiny napojeny na 
komunitu byla různá. Oxana a Lilja to vysvětlovaly jejich 
charakterem a povahou:

O: Já si třeba takové emigrantské noviny nečtu, nemám zapotřebí
někoho kontaktovat sama od sebe (Oxana)

L: Nepociťuju v sobě potřebu ji kontaktovat. Nemyslím, že bych tím 
něco získala. (Lilja)

4 Sociální síť rodiny je  koalice rodin na sobě závislých, do niž se někdy počítají ještě jiní nepříbuzní lidé 
(přátelé, známí, případně i profesionálové pracující v institucích, jež s rodinou přicházejí do styku). 
(Matoušek 1997: 74)
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I když Oxana váhavě připouští, že ji bude muset 
kontaktovat a ve svých tvrzeních je opatrná:

0: Ale samozřejmě kdyby se vyskytl nějaký problém, tak to bych
musela kontaktovat nějakého spoluobčana nebo tak a ptát se co mám 
dělat (.) I když já bych spíš kontaktovala někoho na velvyslanectví 
(Oxana)

Lilja, která se očividně cítí být absolutně nezávislá na 
komunitě, sice její funkci chápe, ale sama případný kontakt 
radikálně odmítá a nepočítá s nim ani v případě nouze:

L: Jasně, že by mi teoreticky mohli pomoct nějakou radou co a jak, 
jako cizinec cizinci. Ale myslím si, že bych já osobně podle svých 
vlastních měřítek tím víc ztratila než získala (.) To mně nepomůže 
(Lilja)

Zulfigar by zase o takové zařazení do komunity stal, 
ale, jak sám říká, nemá možnost:

Z; (...) Ta tu moc neexistuje, takže... ale jinak bychom asi byli rádi...
(.) Jinak spíš ne (Zulfigar)

Nicméně právě tento mladý muž je jediným z respondentů, 
který se do České republiky přestěhoval nejen se svými rodiči 
a sourozencem, ale i s jinými příslušníky širší rodiny, a 
tak, dle mého názoru, má hlubší ukotvení ve své národnostní 
skupině než zbytek mnou dotázaných:

Z: Teta se provdala za Čecha... Je to její druhý sňatek a má z prvního 
manželství dvě dcery, co se přestěhovaly s ní... (Zulfigar)

Všichni z dotazovaných jedinců jsou stále pod vlivem 
svých rodičů (i když třeba Vesna, jak jsem doložila, odmítá 
číkoliv vliv), neboť pořad žijí s nimi ve společné 
domácnosti. Domnívám se, že i rodiče mohou svým způsobem 
nahrazovat etnickou komunitu, a tím „brzdit" integraci svých 
potomků. Záleží proto i na tom, zda a do jaké míry jsou 
roditelé otevření novému životu podle nového prostředí nebo 
strnule žijí podle starých zvyklostí a dbají na dodržování 
kulturních tradic. Zde se výpovědi rozdělily do tří skupin: 
Striktní sledování „domácích" tradic, o jakém mluví Vesna:
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V: Prostě pravoslavné tradice jsou důležitější pro mě než cokoliv
jiného. A nemůžu slavit české Velikonoce a slavit jugoslávské
Velikonoce. (Vesna)

Dalši kategorií je odmítání jakýchkoliv tradic a jejich 
nedodržování v rodině respondenta:

Z: Tradice jako symbolická gesta ne, ale něco, co máme v sobě... Spíš 
třeba něco, co máme v povaze, a takové tradice budu udržovat ještě 
aspoň já, tedy naše generace. Ale nějaké symbolické, jako svátky
například, tak to ne. (Zulfigar)

Třetím případem je jakýsi svérázný "mix" českého a 
původního, neboli tzv. čechismus v rodinných stereotypech 
přestěhovalců, který popisuje Lilja:

L: Pořad vaříme jídlo, na které jsme byli zvyklí v Tatarstanu. Ale 
na druhou stranu máma už umí vařit i český jídla, třeba knedlíky 
((usmívá se)). Prostě jednou se to ze zvědavosti zkusilo a jelikož 
se zalíbilo, tak zůstalo. (.) V některých věcech je to zase mix. 
Třeba Vánoce jsme v Tatarstanu v životě neslavili, slavil se vždycky 
jen Nový rok s tím, že to byl narozdíl od českého Silvestra rodinný 
svátek, jako české Vánoce. (Lilja)

Takové ne/dodržování bych označila za fenomén vzniku 
nových tradic mezi imigranty. Vytváří se touto cestou nová 
subkultura, která již není zcela shodná ani s tou „starou", 
ani s „novou". Není proto divu, že hybnou sílou takového 
přerodu jsou právě samy děti:

L: Protože jsem čím dál víc chtěla slavit Silvestra s českými
kamarády, „přestěhovali" jsme rodinný svátek na dobu Vánoc, a to už 
ten druhý rok, co jsme žili v Česku (.) Pochybuju, že by někdo slepě 
sledoval cizí tradice. (Lilja)

Hodnotím takové přibližování tradic jako jeden z kroků 
směrem k asimilaci, a to jako krok vcelku odvážný, neboť jde
o změnu zaběhnutého stylu celé rodiny.

7.3. SEBEVNÍMÁNÍ:

Pro člověka je vždy důležité, aby někam zapadal, někam 
patřil, ať už jde o jakoukoliv typ společenských skupin, ale 
zvlášť jde-li o skupiny národnostní. U generování kategorie 
sebevnímání jsem vycházela z předpokladu, že moji respondenti
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musí jasně vědět kam sami sebe zařazuji, kam patří a kam by 
chtěli patřit z národnostního a teritoriálního hlediska. Daná 
kategorie byla pro můj výzkum nesmírně důležitá, ne-li 
nejdůležitější, neboť zjišťuje osobní zařazení a citové 
pozice mladých přestěhovalců v současnosti, tedy pomáhá 
odhalit jejich osobní teoretické šance asimilovat ve 
společnosti s odlišným národnostním složením.

Nejsem si jista, zda moji vyprávěči někdy přemýšleli nad 
otázkou vlastního sebezařazení z etnického hlediska. Osobně 
ale předpokládám, že frekventovanost řešení daného problému 
se odvíjí od toho, nakolik se cítí být upevněni v nové 
společnosti a jak vysoko vidí míru své vlastní zařazenosti 
mezi Čechy. Jinými slovy, rodilý Čech sotva bude dumat nad 
tím, zda do české společnosti patří a kam vůbec patří.

V subjektivním vidění míry osobní zakotvenosti 
v prostředí Čechů se téměř všichni respondenti shodují, že 
sem nepochybně patří a jsou na správném místě. Jediná Oxana 
se tu necítí dobře. Ani se prý nesnaží o integraci, jelikož 
nehodlá tu dlouho zůstávat:

O: Nehodlám zůstávat zde natrvalo (.) Takhle Česko je pro mě pouze 
přestupnou stanici, kteří je přínosná pro mou budoucnost. Nehledám 
zde nějaké závazky, kvůli kterým by zde musela zůstat. (Oxana)

Její rozhodnutí není spontánním impulsem, je vidět, že 
je promyšlené. Oxana ví, že se může stát cokoliv a předem 
nezavrhuje možnost změny svého názoru, nicméně je skeptická:

0: Ať to prostě každý pochopí jak chce, ale já se tu prostě nevidím, 
nijak. Je možné, že se to změní, ale myslím si, že na tu změnu už 
bylo dost času a že jsem tu na to už nějaký ten pátek, takže asi to 
ani nepřijde. (Oxana)

Pro mě to bylo poměrně velkým překvapením přesto, že 
jsem byla připravena uslyšet a zaznamenat cokoli, Oxaniny 
odpovědi mě trochu vykolejily. Již na začátku rozhovoru s ní 
mně došlo, že o asimilaci nestojí. V souvislosti s tím, mým 
prvotním impulsem bylo vyřadit Oxanu z výzkumu a poohlédnout 
se po jiném respondentovi. Po delších vnitřních konfliktech
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jsem došla k závěru, že i Oxana se svými názory do mého 
výzkumu jistě patří. Splňuje totiž všechna kritéria pro 
vyprávěče, jež jsem stanovila na počátku svého šetření. Má 
jiné postoje, s čímž jsem nepočítala, tak budiž nositelkou 
nečekaných zjištění, reprezentantkou svých názorů, které se 
liší od stereotypu. Očividně ne vždy je generalizovaná pravda 
bezpodmínečně platnou pravdou.

Dalším měřítkem pro osobní pocit správného nacházení v 
české společnosti respondentů je podle mě již zmíněné předtím 
jejich vlastní hodnocení stupně jejich zapadání mezi Čechy. 
Závěry mnou vyvozené z rozhovorů byly dosti zarážející: 
Někteří z nich se totiž být zapadnuti mezi Čechy necítili.

Oxana se na to dívá kosmopolitně. Neví, zda je zapadnuta 
ani se tím nezabývá:

O: To je takový, víš jak, já ani nevím, jestli jsem zapadla vůbec, 
já nad tím ani nepřemýšlím, já si myslím, že jsem univerzální 
člověk, občan světa... (Oxana)

Názory Oxany jsou příkladem toho, co Fedorov (1998) ve 
svém výzkumu vysvětluje podvědomou existencí zadních vrátek 
v myšlení imigranta. A o žádné větší míře integrace, natož o 
vůli asimilovat v daném případě pak nemůže být tedy ani řeči.

Vesna si myslí, že se do jiné společnosti nedá zcela 
zapadnout. Je skeptická, přesto si ale myslí, že do té míry, 
do jaké cizinec v českém prostředí zapadnout může, ona 
zapadla:

V: Jak jsem zapadla... Nijak, nechala jsem tomu volnej průběh. (...)
Víš, cizinka... Nikdo nikdy nezapadne úplně. (Vesna)

Lilja je v otázce své integrovanosti optimistická a z 
intonace, s jakou mluvila o daném odvětví bylo vidět, jak moc 
je přesvědčena, že do české společnosti nepochybně zapadá 
jako správný díl do puzzle.

L: Takže asi už v prváku na gymplu jsem se cítila jako mezi svýma
(...) jelikož jsem se přestěhovala v pros inci, dali mě do deváté třídy 
na základní školu. Tam jsem se "jako jedna z nich" rozhodně 
necítila. Pak jsem šla na gymnázium a tam už to bylo fajné. (...) už

14



ani ne po dvou měsících jsem si na to, že jsem cizinka ani 
nevzpomněla (...) (Lilja)

Zulfigar, který se taktéž jako Oxana necítí být 
zapadnutý mezi české obyvatelstvo jasně zdůrazňuje, že "doma" 
je pro něj pořad „tam", mimo Českou republiku. Očividně není 
to pro něj jednoduché připustit, že sem až zas tak nezapadá, 
takže jen impulzivní hlášky na úrovni mluvy podvědomí 
vypovídají o jeho pravých pocitech:

Z: Nezapadl jsem, nikdy... Jako samozřejmě této zemi jsem vděčný... za 
příležitosti, které jsem tu dostal, u sebe doma bych v žádném 
případě neměl takové příležitosti, takové startovní pozice 
(Zulfi gar)

Právě Zulfigarův spontánní projev o umístění jeho domova 
mě nabádal k tomu, že jsem se do dané oblasti svých 
interpretací rozhodla zařadit i otázku místa, na němž se 
„moji" přestěhovalci cítí být doma a také jejich zdůvodnění 
svého výběru. Ne ve všech mnou provedených rozhovorech jsem 
ale našla zmínky týkající se dané otázky. Třeba Oxanina 
výpověď obsahovala pouze konstatace o jejím přesvědčení, že 
její domov je v Kyjevě, na Ukrajině. Důvod proč je tomu tak 
vidím v Oxaniným rozhodnutí nezůstávat zde, jak řekla ona 
sama „déle než je potřebné". Zulfigar, který se stále necítí 
v Čechách jako doma mluví o tom, že vidí svůj domov tam, kde 
se nachází jeho rodina, což je momentálně v Praze. Vesna zase 
podvědomě přirovnává pocit domova k pocitu bezpečí:

V: Doma jsem tam, kde jsem doma ((směje se).) Spíš tady, v Čechách 
(.) Je tady jednodušší život (.) Ne kdekoliv, ale mluvím o tom, že 
tady je to zatím jednodušší (Vesna)

Překvapila mě ale Lilja, kterou už jsem podle 
předchozích interpretací zařadila do škatulky „asimilovaná a
o asimilaci se ze všech sil snažící". Přesto ale jde z jejích 
slov cítit nějaké pochybení a jakási únava pocházející asi 
právě z jejích snah a občasných nezdarů:

L: Občas si říkám, že nikde není můj domov. Ale nejspíš v ČR. Už se 
nedokážu představit v nějaké jiné zemi (Lilja)
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To je přesně to, co Michajlov označuje za kulturní 
marginalizaci a považuje za jednu z nejčastějších výsledků 
adaptace mládeže první generace imigrantů: „V konečné etapě
se tato generace ocitne mimo obě kultury, je marginální ve 
vztahu k ním [kultuře původní a kultuře majoritní]." 
(Michajlov 2005: 65).

Co se týče osobního vnímání národnosti, pak každý z mých 
respondentů měl na to naprosto jiný názor. Zulfigar by se rád 
cítil jako Čech, ale bohužel díky svému netypickému pro 
Středoevropany vzhledu (černé oči a vlasy, snědá pleť) nikdy 
nebude brán za Čecha:

Z: Vidi na mně hned ((směje se)) Podle ksichtu... ((trochu zklamaně)) 
co by asi mohli myslet (Zulfigar)

Možná také z jakéhosi vnitřního pocitu nespravedlivosti 
se snaží přenést „vinu" za takové vzhledové nezapadání na 
„českou" xenofobní mentalitu, o které začíná hned vyprávět:

Z: No jako Čech se necítím. Cítím se jako Kavkazán. Jako Čech... (.) 
chtěl bych se tak cítit, ale vždycky tam ten rozdíl bude, jako že MY 
a VY... Češi jsou takový národ, který nezažil asi takový kontakt s 
cizími národy. Vždycky se budou dívat na to, odkud jsi a jak se od 
nich lišíš... (Zulfigar)

Naproti tomu Češkou nechce být Oxana. Má ke své
národnosti pevný postoj a nestojí o to, aby byla považována 
za někoho jiného:

O: Jsem Ukrajinka. Češkou nikdy nebudu (Oxana)

Stejná nacionálni hrdost v hlase zní i u Lilji, která 
přesto, že se cítí být asimilována (jak o tom budu hovořit 
později), považuje sama sebe za Tatarku. Přitom ale
zdůrazňuje, že ví kam patří a že tam patří správně:

L: (...) Tatarka, která ale prostorově patří do České republiky...
(Lilja)

Vesna ze všech vyprávěčů patřících do mého výzkumu 
pobývá v Čechách nejdéle (12 let). Možná kvůli tomu se
prezentuje jako etnicky polovičatá:
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V: Ale já jsem Srbka. Narodila jsem se v Srbsku. (...) Nebo vlastně 
Polosrbka-poločeška ((usmívá se)) (Vesna)

Připouštím ale i možnost, že se Vesna jen pokusila 
zdůraznit svou patřičnost do České republiky, jen nedokázala 
to správně slovně vystihnout jako Lilja.

Na to, že ani jeden z mých respondentů nemá oba rodiče 
stejné národnosti, všichni (až na Zulfigara, který se 
nezařadil do konkrétni národnosti, jen zminil prostorové 
vymezeni několika etnik) se radikálně hlásili jen k jedné 
určité:

O: Máma je pochopitelně Ukrajinka. Táta je Rus s tím, že má předky 
Němce z Kazachstánu (Oxana)

L: Pocházím ze smíšeného sňatku. Je to komplikované... (...) Oba rodiče 
jsou sice Tataři, ale otec je z křesťanské rodiny a máma z 
muslimské. (Lilja)

V: Je to složité. Jsme míchaní, taková míchaná rodina ((směje se)).
Z máminy strany její otec je Makedonec, matka je ze Srbska. Z tátovy 
strany matka z Chorvatska, otec z Černé Hory. Takže já mám v sobě 
celou Jugoslávii ((směje se)). (Vesna)

Předpokládám, že důvodem takové jistoty byla někdejší 
potřeba vyřešit svoje vnitřní konfrontace ohledně vlastní 
národnostní identity, což tyto děti v jistých ohledech 
„vycvičilo", že se již nad podobnými věcmi nepozastavují.

K předchozím výpovědím ale přistupuji s větši kapkou 
skepse - přímá otázka na národnost by podle mě nemohla 
zjistit přímý postoj dotazovaných na osobní sebezařazení. 
Psychická tíha „cizinectví" je podle mě příliš veliká na to, 
aby se jí každý jedinec byl schopen dlouhou dobu podrobovat. 
Z tohoto důvodu jsem se svých dotazovaných ptala na to, jak 
se představuji, když se seznamují s novými lidmi v zahraničí. 
Chtěla jsem tím zjistit jak by se RÁDI viděli v očich jiných 
lidí. Nej kratší dobu žijící v České republice Oxana zůstala 
věrna tomu lakonicky radikálnímu (možná právě kvůli krátké 
době pobytu?):

O: Jsem Ukrajinka. Co bych měla říkat? ((směje se)). (Oxana)
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Odpovědi Vesny a Zulfigara se shoduji v tom, že uvádějí 
jako první místo svého narození, ovšem kdyžto Zulfigar se 
hlásí k Čechům,... :

Z: Říkám kde jsem se narodil, že jsem se narodil v Jerevanu a
národnost... česká, nejdu nějak moc do detailu... (Zulfigar)

...Vesna šalomounsky uvádí místo svého současného 
bydliště:

V: Žiju v Česku, ale jsem z Bělehradu (Vesna)

Lilja svůj původ ale nezdůrazňuje. Říká, že je z České 
republiky:

L: Říkám jim, že jsem "From Czech Republic". Celníci to většinou
poznají z dokladů, aniž by se mě na to ptali. Jim nemusím říkat, 
odkud jsem, stačí, když si přečtou kolonku "státní příslušnost - 
Ruská Federace" (...) ((usmívá se)) (...) Na národnost se mě nikdo ptát 
přece nemá právo (Lilja)

Stydí se Lilja za svou národnost? Vzhledem k jejímu 
bránění vlastní etnické příslušnosti předpokládám, že ne. 
Napadá mě ale další důvod jejího zamlčování pravého stavu 
věcí ostatním lidem: Jak jsem zjistila, Lilja žije v České
republice přes 7 let a stále nemá české občanství. Proto 
nejspíš není nadšena z dlouhodobého nošení nálepky „cizinky".
V tomto názoru mě utvrdil i její postoj ke sdílení své 
národnosti při seznamování s Čechy:

L: Pokud to není nutné nebo že se na to otevřeně nezeptájí. Většinou
jen odpovídám, že jsem s Opavy, a je to pravda. (Lilja)

Podotýkám, že v případě Českých známých by Lilja 
teoreticky mohla riskovat i velkou pravděpodobnost odhalení. 
Ale očividně ani to jí nezabraňuje v takovém malém podvodu. 
Koneckonců coming-out je osobní záležitostí, do niž by ji 
neměl nikdo mluvit.

Jak se ale chovají moje ostatní respondenti, kteří 
pobývají v České republice delší dobu a již nejsou tak 
radikální jako Oxana, která za každých okolností ví, kam 
patří a sděluje kým ve skutečnosti je? Myslím tím Zulfigara a
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Vesnu. Zamlčují i oni, že jsou přestěhovalci nebo naopak, 
dávají všem vědět o zvláštnosti svého původu? Jsou to přece 
již nějakou dobu češti občané. Zulfigar, jak už jsem uvedla, 
říká, že ostatní jeho národnost „poznají podle ksichtu". Co 
na to Vesna?

V: Že jsem se prostě přestěhovala... (...) Že jsem prostě z Jugoslávie
prostě... Nějak takhle:
"Ahoj, jak se máš, já jsem Vesna".
"((nasazuje jízlivý tón)) Že máš přízvuk. Nejseš Češka, viď?"
"Ne"
"A odkud?"
"Z Bělehradu"
"A kde to je? Je to Chorvátsko?"
"Ne, Srbsko" (Vesna)

Každý má očividně svůj úděl: Lilja nemá české občanství,
i když ani podle její mluveného projevu, ani podle vzhledu by 
ji nikdo nehádal na cizinku, Zulfigar a Vesna jsou „papíroví" 
Češi, přesto v očich rodilých Čechů Čechy nejsou a 
(pravděpodobně) ani nebudou: Zulfigara prozradí vzhled, Vesnu 
zase nejpatrnějši ze čtyř mých vyprávěčů cizi přízvuk. Právě 
vnější projevy etnika a jazyková bariéra mně připadly taktéž 
velice zajímavými oblastmi v mém výzkumu, ale tuto kategorii 
rozpracovávám až v následující kapitole.

7.4. ČEŠI:

Vycházím z předpokladu, že „integrace není nikdy 
jednostrannou záležitostí, ale procesem vzájemného 
přizpůsobování" (Horáková 2001: 5). Podstatné jsou jistě i
osobní zkušeností mladých imigrantů s Čechy, jakožto s 
představiteli společnosti, v níž by eventuálně mohli 
asimilovat. Člověk (a teď nemám na mysli pouze přestěhovalce) 
by nerad integroval více než je potřebné do skupiny jedinců, 
kteří mu připadnou mentálně naprosto cizí, s jejichž názory 
se neztotožňuje a jejichž hodnoty neuznává. Byla jsem si 
jista, že za dobu strávenou mnou dotazovanými mladými lidmi 
životem v České republice, každý z nich nepochybně má již
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vykrystalizovaný názor na obyvatele většinového prostředí, 
mezi kterými žijí. Neobešlo se asi i bez nepříjemných 
zkušeností.

Jediný muž v mém výzkumu, Zulfigar, špatné zážitky 
nejspíš nemá. Mluví jen o počátečných nepříjemnostech, ovšem 
nepokládá je za směrodatné:

Z: Mně se zdá, že na mě jsou reakce poměrně normální. (...) spíš
pozítívně-neutrální. Nevím, možná jsem v počátečné fázi bavil se s 
rusky mluvícími kamarády na akademické půdě rusky, tak třeba se 
někdo šklebil... ale nějaký student sem tam na lavičce, to není až zas 
tak hrozné... (Zulfigar)

Z vlastních zkušeností imigranta vím, že krátce po 
přestěhování je cizinec citlivější až přecitlivělý k 
případným, jak se mu zdá, „křivdám", a to z důvodu nechápání 
nového jazyka a vyplývající z toho větší pozornosti k 
neverbálným projevům chování jiných lidí.

Oxana s nadhledem zdůrazňovala svůj nezájem o cizí názor 
v této oblasti a také rozpracovává teorii o nesprávném 
cizincově vztahování určitého jednání Čechů na sebe:

O: Víš, podle mluvy už u mě to moc nepoznají. Ale i kdyby, neřeším 
to. Proč bych měla? (...) Nejdřív jsem si také říkala, že třeba 
úředníci jsou na mě nepříjemní kvůli tomu, že jsem Ukrajinka. Ale 
potom mně přátelé vysvětlili, že je to spontánní projev všech 
českých úředníků ((usmívá se)) (Oxana)

Je Oxanina lhostejnost jenom maskou? Přesně se to 
nedozvím, ovšem podle toho, jakým způsobem o tom vyprávěla, 
bude nejspíš její ledově klidná reakce přirozenou, nicméně 
mohla být i naučeně-nacvičenou. Klidnými v této oblasti 
našeho rozhovoru však ani zdaleka nebyly Lilja a Vesna. Ta 
první ze zmíněných u dané části dialogu najednou „přibrzdila" 
a jak se mi zdálo začala hlídat sama sebe, očividně aby 
nesklouzla do vyčítavých podrobností. Její odpověď pro 
tentokrát byla krátká:

L: Někteří to berou jako samozřejmost, že každý má svou národnost a 
neni-li česká, nic to přece znamenat nemusí. Někomu to vadí. (Lilja)
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Extrémnějším případem než Lilja byla v tomto Vesna. Pro 
ni to také nebylo nejpříjemnější téma, proto odsekávala, 
vypadala mrzutě a informace o dané otázce jsem z ni musela 
vyloženě vydolovávat.

J: Jak reagují lidé na to, že nejsi rodilá Češka?
V: Taky nijak (.) Oni se občas zeptají, jestli je tam válka, a tak
( . . . )
J: Máš špatně zkušenosti s reakcí lidí na tvou národnost?
V: Zatím ne (.) Ne jako (...)
J: A jaká je nejčastější reakce?
V: "Jezdíme k vám k moři". My nemáme moře, jsme z vnitrozemí
((šklebí se)) (Vesna)

Udělala jsem si závěr, že i přesto, že Vesna nejspíše 
bude mít nepříjemné zkušenosti s reakcí Čechů na svou 
národnost, nechce ale o tom z jakéhosi důvodu povídat a 
raději se uzavře do své ulity, kde si v klidu přečká tyto 
otázky.

Vesna zamlčuje nepříjemné zkušenosti, Lilje to vadilo 
méně, tady aspoň natolik, že o tom byla schopna mluvit. Nebo 
možná je to jen jinou povahou?

L: Jednou se mi stalo, že mi vynadal skin (...) Věřím, že některým
lidem to může vadit. Zkrátka a dobře pokud nelezu do jejich
mraveniště, tak si mě nevšíma j í (...) No jako příjemné to není
(Lilja)

Co k tomu dodat? Zulfigar, který se ve svých pracích na 
vysoké škole zaměřuje na etnopolitické konflikty k tomu měl 
svůj komentář:

Z: Myslím si, že u Čechů je poměrně velká xenofobie... Němci jsou 
xenofobní, ale zas mají trochu jinou výchovu, je jim odmalička všude 
vštěpováno, ze mají být tolerantní vůči menšinám (...) Češi by taktéž
potřebovali takové vzdělávací programy na podporu tolerance.
(Zulfigar)

Z: Češi se mají naučit, že ti lidé kolem nich, co vypadají jinak
jsou také jejich. Je tu strašně důležitá ta výchova. Ta výchova by 
tu měla být už od základní školy v podstatě. (Zulfigar)

Je to zmíněna xenofobie, která mým respondentům na 
Češich tolik vadí nebo je v tom něco víc? Jsou tu i nějaké 
jiné povahové rysy, s nimiž se dotazovaní nejsou schopni 
vyrovnat a případnou jim absolutně cizí? Připouštějí, že
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budou s to zavřit nad nimi oči nebo že jim to dokonce časem 
přestane vadit? Oxana a Lilja se jednohlasně shodují na tom, 
že dodneška nechápou „tu typicky českou potřebu pomlouvat". 
Lilja ale narozdíl od Oxany, která ještě neví, zda se s tím 
dokáže v budoucnu vyrovnat, zdůrazňuje, že už se to naučila 
přehlížet, ale není schopna se s tím vyrovnat natolik, že by 
si tuto vlastnost přijala za svou. Vesna navazuje na pomluvy, 
ovšem podle svých slov nedokáže překousnout závistivost:

V: Češi jsou strašně závistiví... Strašně (.) To je jediná věc, která 
mi nejvíc vadí a nedokážu se s ní vyrovnat. S tím, co jsem ti říkala 
předtím [o tom zmiňuji v části Míra integrace], se vyrovnávám, 
protože mě se to vesměs netýká (...) Vlastně dokud se mě to netýká, je 
mi to ukradené... Ani si toho nevšímám, ale až začnou pomlouvat... Tak 
je to hrozné... (Vesna)

Kdyžto každé z mých respondentek vadí jen jedna jediná 
vlastnost, Zulfigar vyjmenoval hned několik podle jeho mínění 
na sebe navazujících povahových rysů a taktéž nepřipouští, že 
se s tím někdy v budoucnu „skamarádí":

J: Co ti na Češích jako na národu nejvíce vadí?
Z: Malichernost, ladnost, zákeřnost, absence odvahy, absence nějaké 
štědrosti, lakomost, závistivost 
J: A vyrovnáš se s tím někdy?
Z: ((směje se)) Pokud se stanu stejným, tak asi se s tím jistě
výrovnám (Zulfigar)

Ovšem znamená vyrovnání se s těmito cizími vlastnostmi 
usnadnění vlastní integrace v české společnosti?

7.5. NE/ZAPADÁNÍ DO ČESKÉ SPOLEČNOSTI:

V dané kategorii se pokouším prozkoumat míru 
integrovanosti mých respondentů. Narozdíl od předchozí 
kategorie, v níž jsem se na danou míru zapadání ptala rovnou, 
zde se to samé snažím zjistit nepřímo, jinak než přes osobní 
pocity respondentů. Jak jsem pochopila ještě během sběru dat, 
u samého počátku procesu asimilace stojí vůle asimilovat. „... 
Ne všichni chtějí zůstat identifikovatelní jako cizinci - 
mnozí migrovali právě proto, aby se stali někým jiným, a
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naopak, ne všichni chtějí být po všech stránkách 
integrováni." (Uherek 2005: 6). Počáteční rozhodnutí je
prvotní čin, který udává směr dalšímu průběhu života a snah 
přestěhovalce. Dál postupně přichází poznatky a vytváří se 
názor na možnou asimilaci.

Co si o asimilaci myslí tito imigranti? V procesu svého 
šetření, nebo přesněji řečeno v procesu hledáni správných 
interpretací jejich postojů jsem si všimla, že ve svém 
souboru respondentů mám 2 extrémní případy: Oxanu, která na
asimilaci v české společnosti ihned na začátku rezignovala a 
indiferentně přihlíží přirozeně pomalému průběhu své 
integrace, a na druhé straně ze všech sil se snažící 
asimilovat, až úplně se rozpustit v majoritě Lilju. Zbytek 
(Vesna a Zulfigar) mají jiné postavení - jsou již občany 
České republiky, proto eventuálni cesta asimilace se 
usnadňuje aspoň z té instituční „papírové" stránky, která 
v případě majoritního občanství odpadá. Zulfigar ale obecně o 
dané otázce mluvit nedokázal a aplikoval svoje názory na 
českou společnost, přičemž se dotknul i pro něj citlivé 
oblasti odlišného vzhledu. Vesna ani nevěděla, co to 
asimilace je, a jak mně pak sdělila, nikdy se nad otázkou 
asimilace cizinců nepřemýšlela. Mysli si, že to, co má ji 
stačí a nehodlá se zbytečně namáhat pro hlubší integraci.

J: Co si myslíš o otázce asimilace cizinců v obecně?
V: Co to je?
J: Zapadáš do většinové společnosti, splýváš s ní, přizpůsobuješ se 
V: Každý si může dělat co chce, dokud nikomu neubližuje (...) Jsem
taková jaká jsem, nebudu se měnit. (Vesna)

Co na to ale říkají "polární případy" mého výzkumu: 
Oxana, přesto, že se integrovat nehodlá z důvodu svého 
rozhodnuti brát Česko pouze jako svou přestupní, nikoliv 
cílovou stanici, si obecně myslí, že přestěhování natrvalo 
vždy musí znamenat větší míru integraci v nové společnosti a 
musí proto udělat pár kroků směrem k majoritě:

O: Myslím si, že když už se přestěhuješ s tím, že tu chceš zůstat, 
pak musíš hodně slevit ze svých požadavků (.) že když už člověk má
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nějaký zálusk na pobyt, musí zapadnout, hrát podle jejich pravidel, 
žádný takový: "Vlezte mně všichni na záda, já jsem se taková
přestěhovala, chovala jsem se tak na Ukrajině a naprosto stejně se 
budu chovat i tu a takovou mě berte". (Oxana)

Zajímavé je, že Oxana nehledě na svou zdánlivou 
lhostejnost zastává názor pro asimilaci imigrantů. Kdyžto 
Lilja má liberálnější přístup, přestože o asimilaci stojí:

L: Je to soukromá záležitost každého cizince. Nikdo ho nemá nutit k 
asimilaci nebo udržování vlastních zvyků ve společnosti jeho 
spoluobčanů. Každý se cítí lip v něčem jiném (Lilja)

Podle Lilji k její, jak sama tvrdí, rychlé integraci 
přispělo i již mnou výše zmíněné bleskové překonání jazykové 
bariéry:

L: Jelikož jsem začala slušně mluvit česky poměrně rychle, tak
někteří třeba ani nepoznali, ze Češka nejsem. (Lilja)

Je výborné ovládání češtiny skutečně tak důležitým 
prvkem pro osobní pocit zařazenosti do české společnosti jak 
to prezentuje Lilja nebo je to jen její subjektivní dojem? 
Jak to vypadá s ostatními?

V: Uměla jsem předtím něco česky, byla jsem tu jako malá, ale. . .
Mluvím tak, jak mluvím, nemůžu už ani lip, ani hůř, prostě je to 
tak. Stačí mi to. Učím se další věci, co se naučit dokážu, ale jazyk 
je to jiný. Jako vždycky to bude slyšet, že mluvím nějak jinak, 
každému je hned jasné, že nejsi odsud, že ses sem přestěhovala. 
Pořad je cizí... (Vesna)

Z: Předtím než jsem se přestěhoval jsem se trošku pár měsíců učil 
ten jazyk... Takže v podstatě žádná velká j azyková bariéra, vždycky 
jsem se nějak domluvil... (...) Jo, zvládám to, je to druhý jazyk, který 
nejlíp umím... po ruštině... (Zulfigar)

Domnívám se tedy, že cizojazyčný přízvuk je pro 
přestěhovalce společně s jeho vzhledem prvním z kritérií, 
podle nichž je neznámý člověk zařazuje do skupiny „cizinců". 
„Ministerstvo školství sice v roce 2001 přijalo Plán 
integrační politiky, v němž stojí obecný závazek, že chce 
zajistit cizincům výuku češtiny jako cizího jazyka. Ze zákona 
ale platí stát jen výuku češtiny pro azylanty." (Dorůžková 
2004: odst. 8). Přestěhovalcům se proto nezbývá nic jiného
než se učit češtině samostatně. Jazykové schopnosti jedince
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se však bohužel nedají ovlivnit ničím a s jeho snahou
integrovat se a popřípadě i asimilovat maji pramálo
společného. 0 to nepříjemnější a traumatizuj ící je pak pro
přestěhovalce časté vyptávání sotva známých lidí na jeho
národnostní příslušnost:

Z: ((mračí se a dívá se na stranu)) Mně vadí, když se mě na to
[národnost] ptají hned jako druhou nebo třetí větou. Když se 
ptají tam, když není vůbec zapotřebí ptát... třeba v situací, 
když třeba voláš ohledně práce nebo někam, kde to s tím vůbec 
nesouvísí,... ale "Odkud jste?", to mně třeba vadí, to "Odkud jste?" 
hned od první chvíle. (Zulfigar)

L: ((zamračí se)) Nerada to rozpitvávám, nerada někomu vysvětluju,
kde Tatarstan je, už mě nebaví poslouchat od některých lidí 
hloupé narážky, říkat, že nemám nic společného s tatarskou 
omáčkou a že Tataři nevymreli ve 13. století. Navíc mi to 
vždycky připadá, že lidé to berou jako něco, co jim musím. 
Cítím se jako kdybych se omlouvala za to, co jsem, a to i 
přesto, že jsem hrdá na to, že jsem Tatarka... (Lilja)

Narozdíl od Zulfigara a Lilji Vesna mluvi o tom, že ji
nevadl otevřeně přiznávat svou národnost, a to proto, že se
jí na to moc neptají. Ovšem po opakovaném přečtení
transkriptu rozhovoru s ní jsem si všimla, že Vesna si
protiřečí: Přes výše zmíněné, sama přiznává, že z její mluvy
je slyšet cizojazyčný přízvuk a popisuje typickou reakci při
seznamováni s Čechy jako automaticky prvni větu ohledně její
národnosti a při vyprávění o tom se zjevně tváří jako člověk,
jemuž opakované „otravování" kvůli národnosti vadí:

J: Když se tě ptají na tvou národnost, vadí ti to?
V: Ne, stejně se moc neptají (...)

V: Jako vždycky to bude slyšet, že mluvím nějak jinak, každému je
hned jasné, že nejsi odsud, že ses sem přestěhovala. (Vesna)

V: [popisuje jak se seznamuje s lidmi] Nějak takhle:
"Ahoj, jak se máš, já jsem Vesna".
"((nasazuje jízlivý tón)) Že máš přízvuk. Nejseš Češka, viď?" 
(Vesna)

Znamená to tedy, že i Vesně nejsou takové otázky 
příjemné. Proto buď už jen z důvodu vcelku pochopitelného 
projevu hrdosti, potlačeného někdy v minulosti traumatu či 
jednoduše kvůli nechuti otevírat se před ostatními nechce 
danou skutečnost připustit nebo přiznat před výzkumníci.
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Velikou roli v procesu integrace hraje komunikace s 
jinými lidmi a kruh známých a přátel, jejichž význam jsem 
zdůrazňovala už v části Rodina a komunita. Kdyžto do rodiny 
se člověk narodí a výběr lidí kolem své rodiny nedokáže 
ovlivnit, přátelé a životního partnera si vybírá sám podle 
svého gusta. Přátelé občas ovlivňují jedince víc než si to 
připouští a tvoří tak jeho vlastní skupinu, v níž se ten 
dotyčný cítí dobře. Proto i zjištění národnostního složení 
takových skupin, do nichž se vyprávěči zařazují z vlastní 
vůle, by mohlo poskytnout důležitou informaci pro přesnější 
obraz o jejich inklinacích o se společnosti Čechů týče. 
Předpokládám tedy, že český partner a převaha českých
kamarádů bude znamenat pevnější ukotvení mezi Čechy. Jak to 
tedy vypadá s těmi, jimž jsem svůj výzkum „svěřila". Oxana 
podle jejích sdělení nikdy nepřemýšlela o tom jakým podílem 
jsou mezi jejími přáteli zastoupeni spoluobčané a jakým Češi. 
Po krátkém přemyšlení ale přiznala, že Čechů je více:

O: Já jich [spoluobčanů - pozn. aut.] moc neznám,... možná je to moje 
chyba, že jsem je nějak nevyhledávala, ale já mám svůj cíl a
rozhodně nehodlám někoho schválně shánět... Prostě to tak jde svou 
přirozenou cestou a když si najdu nějaké nové známé, tak jsem
samozřejmě pro... (Oxana)

Ovšem co se týče otázky partnera, Oxana se snažila
jednoznačné odpovědi vyhnout, ale až jsem se jí na to zeptala 
přímo, odmítla odpovědět s tím, že by to nerada sdělovala pro 
výzkum. Respektuji její přání.

Radikálně se od Oxanina názoru liší výroky Zulfigara a 
Lilji. Zulfigar, jak jsem popisovala předtím, se v žádném 
ohledu necítí jako Čech, odsud pramení i jeho nepochopení (a 
možná také nechuť pochopit) svoje nové spoluobčany:

J: Máš mezi přáteli bývalé spoluobčany?
Z: Je jich poměrně víc než Čechů.
J: A co tvoje přítelkyně, je také Češka?
Z: Ne, bývalá spoluobčanka (.) Je to tak lepší. Vážně. S bývalou
spoluobčankou si budeme lépe rozumět... (Zulfigar)

Na jiném pólu než Zulfigar se nachází Lilja:
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L: Neznám žádného Tatara, znám sice pár rusky mluvících lidí. (.)
Dohromady takových 4-5 lidí. S těmi se bavím, ale znám je tak 
nanejvýš 2 roky, a to povrchně. Ale všichni moji kamarádi jsou Češí.
Na spoluobčany jsem štěstí neměla (.) Jako že myslím to ve smyslu, 
že jsem je v ČR ani jaksi moc nepotkávala 
J: A je tvůj současný přítel Čech?
L: (přikyvuje) Ano, je (Lilja)

Je to skutečná Liljinou asimilací nebo spíše snahou
ohradit se před minulosti, „starým světem", do něhož už se 
nikdy nehodlá a také nemůže vrátit? Odpověď na tuto otázku 
jsem našla až v další větě našeho dialogu:

J: Koho bys uvítala víc jakožto životního partnera?
L: Připouštím všechno, kromě spoluobčana. S tím by to bylo trošku 
komplikovanější (Lilja)

Tedy Lilja nejspíš příliš dlouhou (na ni) dobu žije bez 
jakýchkoliv kontaktů na svoje bývalé spoluobčany, možná proto 
již není schopna porozumět těm, s nimiž ještě před několika 
lety žila.

Vesna taktéž jako Oxana nebyla schopna jednoznačné
odpovědi ohledně porovnání počtu české a jugoslávské složky 
svých přátel:

V: To už se nemůže tak srovnávat. Může být jeden kamarád, který
stojí za všechny. Když se to má spočítat na prstech, tak Čechů je o 
něco málo víc než Jugoslávců, ale taky že Čechů je tu víc. (Vesna)

Ve směru životního partnera (jak jsem se od ní 
dozvěděla, Vesna se chystá brzy vdávat) si však zvolila 
prostřední cestu, její snoubenec je „Polosrb-poločech". 
Přesto ale Vesna přiznává, že nikdy z žádným Čechem
nechodila. Ale v případě, že by si teď měla hledat nového
přítele, přiklání se ke své současné volbě:

V: Aby měl něco českého, něco srbského... Trochu temperamentní, půl na 
půl... (Vesna)

Pochází míra inklinace mých respondentů na stranu lidí 
stejné národnosti z intenzity osobního pocitu, že se od Čechů 
liší? Přesto, že už si někteří z nich teď nemohou představit 
svůj život jinde než v Česku a jsou Čechům hodně 
přizpůsobeni, stále to nejsou Češi a určitě si to uvědomují.
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Jak říká Vesna, Češi, přesněji Češky jsou pořad jiné než je 
ona. Stále zdůrazňuje polarizaci "MY versus ONI".

V: Že jsem poctivá, že nelžu... Že jednám upřímně... Hodně Čechů toho 
není schopna (Vesna)

Lilja je taktéž ráda, že se v něčem liší od českého 
obyvatelstva, ovšem je v hodnocení svých odlišností o poznání 
méně útočná. Rozdíl mezi sebou a svými českými známými vidí 
hlavně ve způsobu uvažování a vnímá to jako osobní plus:

L: Některé věci vnímám možná trochu jinak a mám trošku jiné myšlení.
To mi dohromady s naučeným českým vnímáním akorát tak rozšiřuje 
obzory. (Lilja)

Narozdíl od Zulfigara, kterému je jeho od středoevropanů 
odlišný vzhled na obtíž, Lilja svoje lehce asijské rysy bere 
jako přednost:

L: Ale třeba to, že vypadám tak, jak vypadám mi nevadí. Možná z
tohoto důvodu si nemůžu stěžovat na malý zájem ze strany opačného 
pohlaví ((směje se)) (Lilja)

Zulfigar se domnívá, že je určitě jiný, bere to jako 
samozřejmost (nebo aspoň to takhle prezentuje) a taktéž jako 
Vesna neskrývá své nelichotivé miněni o Češich. V projevech 
svých postojů je poněkud radikálnější. Svůj stav si srovnává 
se svém mladším bratrem, který se rovněž přestěhoval do Česka 
se Zulfigarem a rodiči, ovšem jako velmi mladé dítě. Je v 
českém prostředí integrovanější, což je vysvětlitelné délkou 
jeho života stráveného v českém prostředí v porovnání s dobou
prožitou ve své původní vlasti:

Z: Jsem odlišný v různých věcech a nikdy nebudu podobný Čechům (...) 
Brácha může být podobný Čechům, teda on totiž JE podobný. Ale já 
jsem se formuloval jako osobnost v jiných krajích (...) No jednak 
vzhledově. Pak se liším chováním... stereotypy... Jak reaguju v různých 
situacích, reaguju jinak totiž: Třeba mám trochu jiný... máme obecně
na Kavkaze jiné představy o různých věcech. (Zulfigar)

Zase je v Zulfigarově projevu citit jeho protipostaveni 
„jich, Čechů" a „nás, Kavkazánů". Stále se vidí být stejný 
jako jeho vrstevníci na Kavkaze nebo jsou snad jeho názory 
jen projevem distancování od Čechů? Nejspíš je to ta druhá
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varianta. Vnimá se jako něco mezi Čechy a Kavkazany a o tom 
zmiňuje i ve svém monologu:

Z: Myslím, ze jsem se změnil tady.. Kdybych teď jel tam, tak budu se 
hodně lišit, jelikož jinak přemýšlím, jinak uvažuju, jinak se 
chovám... Budu chtít mít větší klid pro sebe, budu držet každého na 
distanci, nebudu chtít, aby někdo pokládal ruku na rameno, někdo, 
kdo je mi víc cizí a obecně takto... (Zulfigar)

Adaptace v pro cizince nové společnosti ho nepochybně 
mění, ať už si to přeje či ne. To samé dokládají i Lilja s
Vesnou. Přiznávají, že jsou již něco jiného než by byly v 
zemích svého původu. Lilja ten rozdíl vidí hlavně v jiném
rozvržení důležitých mezníků v průběhu života:

L: Že ve svém věku ještě nejsem vdaná, nemám dostudováno a nemám
minimálně jedno dítě. Tam se vdává tak v 18-20, hned se rodí děti a 
pak do práce... Pokud se něco opozdí, hned se všichni starají, zda je 
vše v pořádku (.) Nějaké cestování po škole? Co to je? Na co? Lidé 
to tam prostě nechápou. (.) Pak třeba můj styl v oblíkaní by byl 
nepochopitelný. Jak je možné po dvacítce se oblíkat jako 
dvanáctiletá holka? (...) Já zase nechápu je (Lilja)

Vesna si svou odlišnost od bývalých spoluobčanek všímá v
oblasti životního stylu, možnostech a úrovni, a v neposlední 
řadě i v přístupu k životu. Vesna mluví o válce, kterou ona 
nezažila, a to je jak si ona myslí jeden z důvodů proč je 
jiná a se svými vrstevnicemi by si nerozuměla:

V: Třeba u nás lidé nedokážou vydělávat, a je to pochopitelný,
protože nemají žádný základ, pořád je to po válce... Zasáhla tam 
válka, a když zasáhne nějaká taková větší síla, tak to prostě nejde 
(.) Nedokážou se chovat zodpovědně a tady jsou pracovitější a já 
jsem už na ten český systém trochu zvykla. (Vesna)

Touto cestou se Vesna sama přiznala k tomu, že už je 
zvyklá na české prostředí, zdejší způsob života a kulturní 
hodnoty natolik, že už nerozumí tomu, co jí dřív bylo 
vlastní. Stejně jako ostatní respondenti ohradila se tím před 
starým a promluvila z pozice nového. Touto částí svého 
monologu vystihla v podstatě všechno.
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8. ZÁVĚR:

Data, se kterými jsem pracovala mě přiměla se na dané 
téma podivat z diametrálně jiného úhlu pohledu, než na jaký 
jsem byla doposud zvyklá, a tim přehodnotit jistá 
sociologická klišé týkajici se osudů imigrantských dětí.

Hlavni otázkou mé práce bylo k jaké formě sociálni 
integrace v české společnosti inklinuji mládí představitelé 
první generace imigrantů z východních zemí. Odpověď na danou 
otázku, přestože není zcela jednoznačná, zní: Inklinují
k životu v majoritní společnosti Čechů. Někteří z nich se 
dokonce dají označit jako asimilujici se nebo již 
asimilované, poněvadž přijali české kulturní vzorce za svoje 
minimálně navenek.

Nicméně etnické komunity, ať už jako takové na teritoriu 
České republiky či jako většinové společnosti na území 
původních vlasti respondentů, zůstávají v jejích očích 
jakýmisi enklávy klidu a spokojenosti, což v nich ovšem živi
i poněkud pseudonostalgické vzpomínky z dětství stráveného 
v původní vlasti. Pochází z toho pak sympatizování 
s komunitou přestěhovalců stejné národnosti a spekulace, že 
s nimi to bude stejně jednoduché, jak kdysi (v dětství) bylo. 
Většina dotazovaných si tak stále představuje, že například 
právě vztah se spoluobčanem bude fungovat lépe, jelikož si 
budou více rozumět, přestože uznávají, že sami už jsou jiní 
než bývali dřivé.

Žádný z těchto mladých imigrantů se neubráni stálé 
polarizaci lidi na „my/já" a „oni", přestože téměř všichni 
se cítí být v České republice správně umístěni a o návratu 
zpět neuvažuji. Buduji tedy svůj život zde a rozumi, že již 
není cesty zpět, ale přitom pořad vědí, že v této oblasti 
není všechno úplně jednoznačné. Prameni odsud i určitá 
polovičatost, snaha o mixováni a přizpůsobováni si tradic a 
společenského prostředí.
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Ačkoliv by se na prvni pohled mohlo zdát, že respondenti 
zúčastněné v mém výzkumu jsou kulturně marginalizováni, 
jejich výpovědi dokazuji opak. Na jejich sociálně-kulturni 
postaveni se dá podívat i z jiné strany: Všichni imigranti,
kteří se mého výzkumu zúčastnili, již lépe se orientují 
v českém kulturním prostředí, ale i původní prostřed! jim 
neni zcela cizi a pořad se k němu podvědomě hlási; již patři 
do obou sociálních skupin (jak majoritní, tak minoritní) a 
jsou jejich ostatními příslušníky bráni za svoje. Jsou všude 
doma. Tak proč se na to nepodívat především takto.
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PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Předpokládány název práce:

Asimilace nebo život v komunitě: Děti Východu v ČR

Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému:

Svou práci chci zaměřit na zkoumání osudů mladých lidí (15-30 let), kteří se v dětském věku (6- 

15 let) společně se svými rodiči přestěhovaly do České Republiky ze států východně od ni. Zajímá 

mě vnímání a interpretace vlastního etnického zázemí těchto d ě tí.

Témata, které chci v rámci tohoto výzkumu zkoumat podrobněji: První kroky k socializaci v nové 

společnosti, zda a nakolik jsou tyto děti pod vlivem komunity příslušníků jejích národnosti, 

přátelé a partner (Češi nebo /bývalí/ spoluobčané), jaký mají ke svému etnickému ukotvení v ČR 

postoj, problémy stojící v cestě k asimilaci, jak vidí svou budoucnost a jaké mají plány v ČR. 

Předpokládané země původu respondentů: Státy bývalé Jugoslávie, republiky Ruské Federace, 

Ukrajina, Vietnam, Zakavkazsko,...

Předpokládané metody zpracování:

Práci chci poját jako kvalitativní výzkum záložený na analýze několika (6) nestandardizovaných 

rozhovorů.

Předpokládaná struktura práce:

1) Úvod: Problematika integrace cizinců, socializace atd. a její reflexe v sociologické 

literatuře
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3) Empirická část
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