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Abstrakt: 

Adaptace migrantů je jedním z nejaktuálnějších současných problémů na světové a lokální úrovni. 

V diplomové práci se věnujeme psychologickým aspektům procesu akulturace migrantů v České 

republice. Akulturace se jeví jako komplexní, dynamický proces, který zahrnuje velké množství 

prvků. Interakce mezi těmito prvky je předmětem našeho výzkumu. Důležitou součástí procesu 

akulturace je fenomén akulturačního stresu. Úspěšné překonání akulturačního stresu závisí na celé 

řadě prediktorů a jeho výzkum je důležitý nejen pro migranty, ale také pro přijímající společnost. 

Efektivní adaptace migrantů je cílem akulturačního procesu a je spojena s vytvořením řady 

perspektivních psychologických kompetencí. 

V empirické části jsme se pokusili o prozkoumání vzájemných souvislostí mezi vybranými faktory 

ovlivňujícími preferenci akulturačních postojů: faktory předcházejícími procesu akulturace 

(sociodemografickými parametry, tolerancí, úzkostlivostí) a faktory aktualizovanými v průběhu 

akulturace (osobnostní charakteristiky jako úzkost a coping strategie). Empirická část zahrnuje 

kvantitativní zpracování dat pomocí metod statistické analýzy. Data jsme získali pomocí 

dotazníkové metody od rusky hovořících respondentů, kteří imigrovali na území České republiky. 

V rámci diplomové práce bylo prokázáno, že zvolené prediktory mají signifikantní vzájemné 

vztahy s akulturačními strategiemi – separací, marginalizací, integrací a asimilací. Pomocí regresní 

analýzy jsme pro každou strategii odhalili specifickou strukturu zúčastněných prediktorů. Tato 

struktura vzájemných vztahů prediktorů je individuální pro každou strategii. Mezi prediktory 

akulturačních preferencí patří faktory předcházející procesu akulturace a faktory aktualizované 

v průběhu akulturace. Ze všech prozkoumaných faktorů považujeme za nejvíce perspektivní 

coping strategie migrantů. Analýza vzájemných souvislostí mezi akulturačními strategiemi a 

coping strategiemi ukazuje existenci významných vztahů mezi těmito proměnnými. Získané 

výsledky empirické části a studium existujících odborných zdrojů svědčí o potřebě pokračování ve 

výzkumu problematiky akulturace a coping strategií migrantů. 

Klíčová slova: Akulturace, akulturační stres, akulturační strategie, coping strategie, imigrace 

v ČR, rusky hovořící migranti. 

 

 



Abstract: 

Adaptation of immigrants is one of the most relevant international and national issues in the modern 

world. In this thesis, the psychological aspects of immigrants’ acculturation changes occurring in 

the Czech Republic will be discussed. Acculturation appears to be a complex, dynamic process that 

involves a large number of elements, the interaction between which is the subject of our research. 

An important aspect in the process of acculturation is the phenomenon of acculturative stress. 

Successful overcoming of acculturative stress depends on a number of predictors and its research 

might be beneficial not only for immigrants, but for the host society as well. The desirable aim of 

any acculturation process is the effective adaptation of immigrants, which is associated with 

creating a series of prospective psychological competencies. 

In the empirical part we wanted to investigate the interrelationship between selected factors 

influencing the preference of acculturation strategy: moderating factors prior to (sociodemographic 

characteristics, tolerance, anxiety) – and during acculturation (personal characteristics such as 

anxiety and coping strategies). The performed analysis utilizes quantitative data processing based 

on methods of statistical analysis. The data was obtained using questionnaires from Russian-

speaking respondents who immigrated to the Czech Republic. 

The analysis has proven that the chosen predictors have significant relationships with acculturation 

strategies, namely Separation, Marginalization, Assimilation and Integration. Using regression 

analysis for each strategy, we have identified a specific model including predictors in question. 

The structure of interrelationships of predictors is individual for each strategy. The predictors of 

acculturation strategies include factors prior to the process of acculturation and factors being 

activated during acculturation. Of all the factors explored we consider immigrants’ coping 

strategies the most promising. Analysis of relations between acculturation strategies and coping 

strategies demonstrates the existence of a significant relationship between these variables. The 

results of empirical studies and existing acknowledged literature sources suggest the need for 

continuing research on the problems of acculturation and coping strategies of migrants. 

Key words: 

Acculturation, acculturative stress, acculturation strategies, coping strategies, immigration to 

Czech Republic, Russian-speaking immigrants
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ÚVOD 

Akulturace jako sociálně vědní pojem má poměrně jednotnou definici jako „sociální proces, 

v němž dochází ke kulturním změnám trvalým stykem dvou nebo více kultur“ (Brouček, 1991, s. 

239–240), ale obecné vymezení nemůže vyjádřit rozmanité aspekty jednotlivých akulturačních 

procesů. Tato diplomová práce je věnována psychologickým aspektům akulturace migrantů, proto 

bychom se chtěli zaměřit především na teoretický a metodický potenciál interkulturní psychologie 

a výzkum multikulturního prostředí, které se stalo neoddělitelnou částí české společnosti. 

V současné době se odehrávají mocné, někdy dramatické migrační procesy, typické pro Evropu 

jako celek a pro Českou republiku jako její součást. Migrační procesy nastolují otázky ohledně 

integrační politiky státu. Jedním z aspektů této politiky je nalezení a rozpracování algoritmů 

úspěšné adaptace migrantů. Účinná politika integrace příchozích předpokládá nejen zřízení 

relevantních sociálních institucí, ale také aktivní výzkum determinant akulturace, včetně 

psychologických charakteristik migrantů. 

Existuje vztah mezi akulturací a akulturačními strategiemi (asimilací, integrací, separací 

a marginalizací) a integrační politikou přijímající společnosti. Nejčastěji je efektivita politických 

opatření měřena počtem institucí, vytvořených pro pomoc migrantům a zaměřených na práci 

s nimi, stejně tak i iniciativami a politickými strategiemi přijímající země. Jeden z objektivních 

ukazatelů integrační politiky státu je index MIPEX, který odráží politiku integrace imigrantů v EU 

a dalších státech po celém světě – sleduje situaci v zemích EU, v USA, Kanadě, Švýcarsku, 

Japonsku, na Islandu a na Novém Zélandu. Zaměřuje se na celkem 167 kritérií v osmi oblastech 

integrace migrantů – práce, vzdělávání, zdraví, trvalý pobyt, nediskriminace, slučování rodin, 

získání státního občanství a účast na politice. Podle aktuálních výsledků, zveřejněných v Praze 15. 

6. 2015, skončila Česká republika na základě hodnotících studií integrační politiky na 24. místě z 

38 zemí, ve kterých se index měřil. Huddleston et al. (2015) v Migrant Integration Policy Index 

2015 uvádějí, že ze sta možných bodů dosáhlo Česko 45 a situace vůči migrantům je „napůl 

příznivá“ (Algan et al., 2012; Huddleston et al., 2015).  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část má za cíl představit základní pojmy interkulturní psychologie, koncepce 

multikulturalismu, psychologie migrace; nastínit některé psychologické aspekty akulturace 

a adaptace a skrze psychologické hledisko charakterizovat multikulturní situaci v České republice.  

Interkulturní psychologie je multidisciplinární oblastí, a proto se tento obor opírá o několik vědních 

disciplín, například komparativní sociologii, etnologii, kulturní antropologii, psycholingvistiku, 

etnopsychologii a další. Právě proto terminologické a metodologické východisko směru má 

multidisciplinární povahu, zahrnuje řadu konceptů a specifických metod zmíněných disciplín. Na 

jedné straně tato situace obohacuje výzkumnou práci a umožňuje podívat se na problém migrace 

z různých úhlů pohledu. Na druhou stranu přináší komplikace v tom, že vyžaduje neustálou 

korelaci zdánlivě podobných koncepcí, významů a proměnných, které vznikaly v obsahově 

a jazykově odlišných kontextech. Uznání terminologických rozdílů je nezbytné pro jasné 

a kompletní pochopení interkulturních výzkumů a jejich dopadů na oblast psychologických 

poznatků. 

Základním a nejširším konceptem, na kterém je založena diplomová práce, je pojem kultura. 

 POJEM KULTURA. KULTURA A PSYCHOLOGIE 

Pojem kultura je jeden z nejvíce používaných a pravděpodobně i zneužívaných pojmů v moderních 

akademických a laických rozpravách.  

Vzhledem k všestrannosti fenoménu kultury je vypracování komplexní a jasné, sjednocené definice 

kultury téměř nemožné. Koncept kultury je polysémantický (mnohovýznamový). Je však důležité 

najít definici (nebo soubor definic), která by podpořila výzkum psychologických vlastností setkání 

osobnosti (v kontextu naší práce – migranta) s  pro něj novou kulturou. Na teoretickém a s ní 

souvisejícím metodologickém chápání kultury záleží, jakým směrem se bude ubírat výzkum vlivu 

kultury na život lidí. Proto si myslíme, že v rámci interkulturního psychologického výzkumu je 

výklad pojmu kultura přiměřený a důležitý. 

Jako první použil pojem kultura v odborných pracích antropolog Tylor v roce 1871. Jeho definice 

kultury zněla takto: „Kultura je celistvý komplex, který zahrnuje znalosti, víry, umění, morálku, 
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zákony, obyčeje a jiné schopnosti a zvyky, které člověk získává být začleněn do společnosti“ (cit. 

podle Berry, 2002, s. 225).  

Průcha (2004) uvádí dvě základní skupiny definice pojmu kultura: 

 Širší pojem – kultura je všechno, co vytváří lidská civilizace – sem patří materiální 

výsledky/artefakty lidské činnosti (např. obydlí, nástroje, oděvy, plodiny, průmysl) 

a duchovní výtvory (umění, náboženství, morálka, zvyky, vzdělávací systémy, politika, 

právo aj.).  

 Užší pojetí (uplatňované v kulturní antropologii a interkulturní psychologii) – pojem 

kultura je spíše vztahován k projevům chování lidí – tedy kulturou určitého společenství se 

míní jeho zvyklosti, symboly, komunikační normy a rituály, sdílené hodnotové systémy, 

předávané zkušenosti, zachovávaná tabu. 

V klasickém díle známých amerických kulturologů Kroebera a Kluckhohna „Kultura. Kritický 

přehled pojmů a definic“ bylo poprvé od roku 1952 systematicky analyzováno více než 200 definic 

kultury (in Berry, 2002): 

1. Deskriptivní definice – snaží se o popis všech možných aspektů lidského života 

a aktivit. Podle Berry (2002) jsou tyto aspekty příkladem toho, co je míněno „kulturou“. 

Deskriptivní definice zdůrazňují názor na kulturu „jako komplexní souhrn“.   

2. Historické definice – více zdůrazňují akumulaci tradic v průběhu času, než 

vyjmenovávají mnohočetné kulturní fenomény. V tomto typu definic se často setkáváme 

s pojmem „dědictví“ („dědičnost“), ale zároveň z kontextu definice jasně vyplývá, že 

biologické faktory nejsou zahrnuté do procesu akumulace tradic. 

3. Normativní definice – zdůrazňují společná pravidla, která regulují aktivity skupiny lidí. 

Na rozdíl od historické a deskriptivní definice, ve kterých se o kulturním životě skupiny mluví 

jako o jevu jasně popsatelném, normativní definice nás nutí jít za zjevné aktivity a snažit se 

odhalovat to, co leží pod nimi.  

4. Strukturální definice – zdůrazňují princip uspořádání kultury. Nejdůležitější je zachytit 

nejpodstatnější elementy a poskytnout celistvý obraz – nejen pouhý popis strukturálních 

elementů, ale především integrovaný vzorec jejich vzájemných propojení. 
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5. Psychologické definice kultury zdůrazňují různorodost psychologických znaků včetně 

takových pojmů jako přizpůsobivost, strategie zaměřené na řešení problémů, učení se a zvyky. 

Příklad: jedinec se učí určité kultuře a výsledkem tohoto učení je zřízení určitých zvyků 

v příslušné skupině. Tato kategorie je dost široká a zahrnuje zároveň implicitní (například 

postoje) a zřetelné (například zvyky) kulturní fenomény. 

6. Poslední druh definice – genetická definice kultury – klade důraz na původ nebo vznik 

kultury (nikoliv v genetickém anebo biologickém smyslu). Kultura vzniká jako adaptivní 

reakce skupiny vůči jejímu okolí, prostřednictvím sociálních interakcí a tvůrčího procesu 

(individuálního a interaktivního zároveň).  

Návrh „integrované“ definice kultury slouží jako závěr analýzy pojmů Kroebera a Kluckhorna: 

„Kultura se skládá z explicitních a implicitních vzorců chování, které se předávají a přenáší 

prostřednictvím symbolů, které tvoří výsledky lidských skupin, včetně jejich ztělesnění v podobě 

artefaktů; základní jádro kultury se skládá z tradičních idejí (historicky odvozených 

a selektovaných) a spojených s nimi hodnot; na kulturní systémy můžeme nahlížet na jedné straně 

jako na produkt lidské činnosti, na straně druhé jako na tvarující prvky pro další činy“ (in Berry, 

2002, s. 181). 

Uvedené definice kultury umožňují zvážit její nejzákladnější funkce prostřednictvím nabízené řady 

kategorických opozic: „kultura – přírodní prostředí“, „kultura – člověk“, „kultura – biologie 

člověka“, „kultura – společnost“, „kultura – civilizace“, „kultura – tradice“. Současně jsou 

zdůrazněny jevy, které mají zásadní vliv na kulturu: přirozené prostředí, biologická, psychologická 

a sociální povaha člověka, společnost a civilizace, tradice, normy a hodnoty. Na tento aspekt jasně 

ukazuje Berry (2002), zvýrazňuje tři hlavní faktory – faktor environmentální, faktor sociálně 

politického a biologického prostředí – které společně ovlivňují kulturu. Prostřednictvím kultury 

stejné faktory ovlivňují činorodost jednotlivce a společenství. 

Integrovaná definice kultury zdůrazňuje činnostní a systémový charakter kultury. Právě tato 

perspektiva umožňuje nahlížet na kulturu jako na výsledek lidské činnosti a současně si všimnout, 

že i lidé se jeví jako „produkt“ kultury. V naší práci budeme zkoumat psychologický aspekt velice 

složitého procesu: jak jedinec (v průběhu migrace), disponující konkrétním kulturním habitem, 

zkoumá a zvyká si na nové kulturní prostředí za podmínek málo známých kulturních zvyků. 
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Další, pro náš výzkum důležitou charakteristiku vlivu kultury na psychologii zmiňuje Stepin 

(1998). Definuje kulturu jako systém vyvíjejících se historických nadbiologických programů lidské 

činnosti, chování a komunikace, které jsou hlavní podmínkou reprodukce a změny společenského 

života ve všech jeho hlavních projevech (Stepin, 1998). Zdůrazňuje předpoklad, že vše, co člověk 

asimiluje prostřednictvím kultury, se převádí do podoby souboru programovatelných reakcí, a tím 

zajišťuje předávání všech kulturních programů z generace na generaci. Tento mechanismus je 

zodpovědný za relativní stabilitu kultury v čase. Změna kulturních programů, vzorků, stereotypů 

(a taková změna se vyžaduje od jedince v průběhu migrace) je systematický proces, který by měl, 

podle našeho názoru, zapojovat osobnost jedince jako celek. 

Dospíváme k závěru, že kultura je velice široký a abstraktní pojem. Odráží prostředí, ve kterém se 

vyvíjí individuální, skupinové, sociální psychické procesy. Kultura je chápána jako dynamický 

heterogenní systém nelineární povahy. Kulturní vliv se především realizuje v podobě specifických 

behaviorálních programů. Současně jsou lidé a skupiny s konkrétními psychologickými 

charakteristikami tvůrci kultury. Výzkumem vztahů mezi kulturou a psychologií se zabývá 

psychologická antropologie, etnopsychologie a interkulturní psychologie. Objektem jejího 

zkoumání je jedinec, který se nachází v situaci kontaktu různých kultur. Za daných podmínek musí 

jedinec najít speciální zdroje a strategie pro alteraci původních a akceptaci nových vzorců chování 

a postojů vůči světu. 

 Základní teoreticko-metodologické přístupy ke studiu kultury 

Konceptualizace vztahů kultury a lidského chování patří k okruhu teoreticko-metodologické 

systematizace vědy. Berry (2002) nastiňuje rozvoj výzkumného pátrání po příčinách odlišností 

mezi rasami. V průběhu historie společenských věd se „předával horký brambor“ otázky o původu 

a významu etnické heterogenity, do určité míry bylo toto téma (a je pořád) přítomné v uvažováních 

selského rozumu, v právnictví, filozofii, sociální filozofii, antropologii a nakonec psychologii. 

Předávání otázky bylo a je vždy velice aktuální, například klerici dlouho pátrali po očividných 

rozdílech ve vzhledu a obyčejích představitelů různých rasových skupin a hledali „legitimní“ 

důvod pro justifikaci otroctví. V raných uvažováních o původu rasových rozdílů se „badatelé“ 

nejčastěji přikláněli k faktorům jako přirozenost nebo klima. Psychologové přistoupili k vysvětlení 

rozdílů v kognici a chování různých rasových skupin přes zavedení pojmu „kultura“ místo pojmu 

„rasa“ jako primárního faktoru vzniku odlišnosti. Berry (2002) nechává otevřenou diskuzi ohledně 
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toho, jestli zaměření na kulturu a kulturní odlišnosti chování je ospravedlněním pro etnocentrická 

přesvědčení v kulturní dominanci západu.  

V současné fázi psychologických studií kulturních rozdílů se zdá být přístup uvedený Hofstede 

(2007), Berry a Sam (2006) nejvíce autoritativní, ukazuje tři základní směry vývoje teoretického 

výzkumu v interkulturní psychologii: kulturní relativismus, kulturní absolutismus a kulturní 

universalismus.  

Kulturní relativismus se původně vyvíjel v opozici k pozici etnocentrismu. Etnocentrismus lze 

popsat jako tendenci poznávat, hodnotit a interpretovat okolní svět jen z perspektivy kultury 

vlastního etnického společenství (Soukup, 2004, s. 204). 

Kulturní relativismus se snaží vyhnout všem možným základním principům etnocentrismu. Snaží 

se porozumět lidem pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí, aniž by k nim 

přistupoval s hodnotovými soudy výzkumníka nebo apriorními soudy jakéhokoliv druhu. To 

znamená, že ve výzkumu se badatel se snaží vyhnout popisu, kategorizaci a porozumění, a tím spíš 

hodnocení druhých kultur a společenství z externího kulturního hlediska. Předpokládá se, že 

vysvětlení psychologické variace je třeba hledat v rámci variací napříč unikátními kulturami jen 

s malým ohledem na další faktory. Významný je malý zájem o podobnosti lidí různých kultur. 

Podle kulturního relativismu představují jednotlivé kultury jedinečné a neopakovatelné 

sociokulturní systémy, kultury jsou různé, ale jsou zároveň rovné (Berry, Sam, 2006; Stefanenko, 

2007) Omezení přístupu kulturního relativismu jsou: popisný charakter výzkumu, povinná 

adaptace ke specifikům každé sledované kultury, což následně vede k potížím při formulaci 

výzkumných hypotéz, předpovědí a řízení sledovaných ve výzkumu faktorů. 

Na opačném pólu relativismu je kulturní absolutismus, který neuvažuje o problematice 

etnocentrismu. Předpokládá se, že psychologické vlastnosti (psychologické fenomény obecně) se 

přijímají za stejné u představitelů různých kultur, například podstata deprese, lásky a inteligence je 

stejná u všech. Základní charakteristiky přístupu zároveň ukazují jeho omezení. Při výzkumu je 

ignorována možnost toho, že přístup výzkumníka ke zkoumanému fenoménu je podmíněn 

kulturním pojetím výzkumníka ohledně daného fenoménu. Na odlišnosti mezi kulturami se nahlíží 

pomoci „měřítka“ se stejným systémem koordinát – lidé se jenom liší v míře vyjádření psychického 

fenoménu (jiní lidi jsou méně inteligentní, méně upřímní, více depresivní). Příkladem daného 

přístupu v interkulturní psychologii je použití nepřizpůsobených standardních dotazníkových 
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metod, zkonstruovaných ve Spojených státech nebo v západní Evropě. V nejlepším případě byla 

provedena kontrola jejich jazykové ekvivalence (Berry, 2002). 

Pozice kulturního univerzalismu může být přijata za kompromisní pokus vyhnout se omezení 

kulturního relativismu a kulturního absolutismu. Univerzalismus přijímá předpoklad, že základní 

psychologické procesy jsou pravděpodobně společnými pro všechny lidi, ale jejich projev je 

ovlivněn kulturou. Jinými slovy, kultura „hraje různé variace na společné téma“. (Berry, 2002, 

str. 326), přičemž samostatné kultury jsou zároveň jednotné a různorodé. Výzkum v rámci 

univerzalismu se provádí s opatrností, aby nedošlo k hodnocení a preferenci kultury výzkumníků. 

Používané jsou standardizované dotazníky, přizpůsobené každé studované kultuře. Hlavní otázka 

přístupu: do jaké míry a jakým způsobem kultura ovlivňuje vnitřní svět člověka (Stefanenko, 

2007). 

Skupina vědců pod vedením Berry (Berry, 2002) pracuje v rámci smíšeného teoreticko-

metodologického přístupu – ekokulturního koncepčního rámce, ve kterém jsou očividné společné 

rysy s kulturním univerzalismem. Jsou zaměřené na vztahy mezi skupinami faktorů, které přijímají 

jako univerzální pro každou kulturu. Daný rámec je spíše koncepční schéma než samostatná teorie. 

Vznikal jako odpověď na otázku, jak jsou vzájemně propojené behaviorální, kulturní a ekologické 

proměnné – byl inspirován funkcionalismem (zkoumá souvislosti mezi ekologií a kulturou) 

a determinismem (zkoumá souvislosti mezi lidským chováním a sociokulturním prostředím). 

Vzniká sekvence ekologie – kultura – chování, která je základem daného koncepčního schématu.  

Ekologický kontext je založen na předpokladu, že lidský organismus a fyzikální svět interagují. 

Pro lepší pochopení si to můžeme představit jako soubor vzájemných vztahů, který poskytuje řadu 

životních možností pro populaci. Tyto příležitosti zahrnují zároveň ohraničení na úrovni kulturního 

a psychologického vývoje. Podobný interakční úhel pohledu je jádrem ekologického přístupu ke 

kultuře a umožnuje se vyhnout úskalím dřívějších přístupů (například environmentálního 

determinismu) (Berry, 2002). 

Jako podklad pro vznik interkulturních odlišností slouží z teoretického hlediska podle Berry 

(Berry, 2002) skupina předpokladů – genetická a kulturní transmise a ekologické a enkulturační 

vlivy. Kulturní a genetická transmise jsou považovány za nejvlivnější proto, že jsou 

zprostředkovány na úrovni populace a mají největší dopad na chování a prožívání jedince. 
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Podporou daného teoretického odvození jsou například sociální reprezentace, odlišnosti 

v principech morálky a odlišná konstrukce Self u představitelů různých kultur.  

Přehled teoretických a metodologických přístupů ke studiu kultury a kulturních odlišností výše 

uvedeného je důvodem našeho výběru teoretického kontextu metodického výzkumu 

a metodologických nástrojů. 

 Pojetí subjektivní kultury 

Obory příbuzné s interkulturní psychologií – sociální psychologie, etnopsychologie 

a psychologická antropologie – se zajímají především o kulturní artefakty, které spadají do oblasti 

duchovní kultury. Velkým společným tématem pro zmíněné disciplíny se jeví způsoby socializace 

jedinců u představitelů různých národů a kultur. Například: sociální psychologové provádějí 

srovnávací výzkumy, pokrývající širší pole kulturních jevů, a soustřeďují se na tom, jak se kulturní 

prvky odráží v lidské mysli, jakým způsobem kultura „existuje v hlavách lidí“. Americký 

psycholog Triandis uvádí pojem subjektivní kultury (Triandis,1994). Subjektivní kultura určité 

skupiny je tvořena souhrnem společných představ, nápadů a přesvědčení ohledně části prostředí 

vytvořené lidmi (patří sem, například, morální hodnoty, výchova dětí, rodinné struktury). 

Například vysoká rodičovská kontrola může být vnímána jako projev péče o děti, jestli se za 

kulturní normu počítá přísnost, nebo může být příznakem nedostatku lásky ve skupině, kde jsou 

výchovné prostředky mírnější. Jinými slovy, „ukazatele subjektivní kultury odráží způsob, kterým 

nosiče kultury vnímají sebe sama a hodnotí vlastní způsob života“ (Berry, 2002, str. 173). Důležité 

odvození této definice spočívá v tom, že subjekt anebo skupina prostřednictvím internalizace 

transformuji společné faktory prostředí do individuální subjektivní podoby. 

Výstižnou definici subjektivní kultury navrhuje Lotman – zdůrazňuje, že každá kultura v rámci 

vytváření ideologického autoportrétu formuje vlastní mýtickou představu (Lotman, 1992). 

Ideologický portrét a mytická představa slouží v definici živými metaforami pro popis fenoménu 

subjektivní kultury.   

Podle našeho názoru stejnou logiku přístupu univerzálního kulturalizmu podporuje ruská tradice 

etnopsychologie. Například Stefanenko (2007) podrobně rozebírá pojetí psychologie kultury. 

Pojem se soustředí nejenom na odlišnosti a „individualitu“ různých kultur, ale především na jejich 

podobnosti a společné znaky – tzv. kulturní univerzálie. I přes společný základ se kulturní prvky 

liší formou projevu – a tyto formy projevu jsou představené širokou paletou – například pozdrav 
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vypadá v různých kulturách buď jako podání a ruky, polibek, vzájemné tření nosy, nebo sklonění 

tváře k zemi. 

V rámci našeho výzkumu se zaměříme na skupinu faktorů, které tvarují subjektivní kultury jedince 

anebo skupiny. Vzhledem k tématu diplomové práce se soustředíme na sociálně psychologické 

faktory. Například významný francouzský výzkumník Lévi-Strauss označuje tuto skupinu faktorů 

jako touhu být odlišný od svých sousedů, rozvíjet originální styl života (Lévi-Strauss, 1983). Z 

psychologického hlediska můžeme označit tuto touhu za potřebu sebeidentifikace uvnitř vlastní 

skupiny (vlastního druhu) a zároveň diferenciace ve srovnání se členy jiných skupin. Kulturní 

sebeidentifikace je základem pro vývoj individuální a skupinové etnické identity, spolu odráží 

různých aspektů fenoménu subjektivní kultury. 

Ve skutečnosti pojem subjektivní kultury v interkulturní psychologii umožňuje přechod od 

úvodního pojetí kultury ke sledovaným psychologickým aspektům procesů akulturace.  

 ZÁKLADNÍ ASPEKTY TVAROVÁNÍ ETNOKULTURNÍ IDENTITY 

V INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGII 

V této kapitole se zaměříme na kontakt jedince se společností a příslušnou kulturou pomocí pojetí 

socializace, enkulturace a akulturace. Podle našeho názoru je pro lepší pochopení psychologických 

aspektů akulturace, která je předmětem výzkumu naší diplomové práce, důležité rozhraničení 

zmíněných, vzájemně mezi sebou propojených pojetí.  

V této kapitole se také soustředíme na zvážení mechanismu, prostřednictvím kterého je realizován 

kontakt jedince se společností. Podstatným bodem je zvážení pro náš výzkum významných 

výsledků procesu socializace a enkulturace – sociální role a sociální postavení jedince ve 

společnosti, etnokulturní identita.  

 Socializace vs. enkulturace 

Jedinec se narodí do společnosti a počínaje prvním dnem své existence je obklopen jinými lidmi. 

Od začátku svého života je zahrnut do dynamické sociální interakce. První zkušenosti získává ještě 

předtím, než se naučí mluvit. Ve vztazích se svým okolím člověk získává určité společenské 

zkušenosti, které pokud jsou subjektivně internalizovány, stávají se nedílnou součástí jeho 

osobnosti. 
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Ve společenských vědách rozeznáváme procesy integrace jedince do lidské společnosti 

(socializace) a příslušné kultury (enkulturace). 

Socializace se považuje za individuální integraci jedince do lidské společnosti, získání zkušeností, 

které jsou nezbytné pro reprodukci sociálních rolí (Herskovits, 1967). V průběhu socializace 

jedinci zažijí a naučí se hodnotám, poznatkům, motivům a rolím, které budou adekvátní jejich 

postavení v určité společenské skupině. Socializace je obousměrný proces: na jedné straně jedinec 

získává sociální zkušenosti ve společnosti, do které patří, na druhé straně aktivně reprodukuje 

a buduje vlastní systém sociálních vztahů a kontaktů, v nichž se vyvíjí. 

Socializace probíhá v různých formách – v komunikaci a interakci s jinými členy společnosti, ve 

vzdělání, výchově, mediích a společenském prostředí.  

„Výsledkem“ socializace je integrovaný jedinec, který rozumí společnosti, do které se 

narodil/přišel, je schopen nejen využívat společností nabízený blahobyt, ale dokáže společnosti být 

přínosný sám (Morgensternová, Šulová, 2007). 

Ve společenských vědách obvykle rozlišujeme dva hlavní typy socializace: 

 Primární – asimilace norem a hodnot dítětem (v rodině, ve škole). 

 Sekundární – asimilace nových norem a hodnot dospělou osobou (například 

v pracovním prostředí organizace anebo firmy, v průběhu akulturace) – buď socializace 

anebo re-socializace, oboje se týká naučení se novým anebo odlišným vzorcům. 

Je-li jedinec součástí celku, nejenže vnímá sociální zkušenosti a ovládá je, ale také je aktivně 

převádí do systému vlastních hodnot, postojů, orientací, do vlastní subjektivní vize společenských 

vztahů. Osobně se zapojuje do různých sociálních sítí, plní různé sociální role a funkce, čímž mění 

a transformuje okolní sociální svět a sebe sama (Andreeva, 2005; Keith, 2013). Z psychologického 

hlediska nás nejvíc zajímá zmíněný fenomén internalizace (zvnitřňování) skupinových 

a společenských požadavků, který slouží jako podnět pro vývoj určité společenské identity ve 

vztahu k postavení člověka v dané společnosti. 

Herskovits (1967) obohatil kulturní antropologii pojmem enkulturace. Podle jeho názoru spočívá 

proces enkulturace v tom, že jedinec ovládá názory a chování specifické pro danou kulturu, což má 

za následek vývoj kognitivních, afektivních a behaviorálních podobností s členy dané kultury. 
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Proces enkulturace jedince začíná vstupem do života (počínaje prvními vývojovými kroky dítěte a 

osvojením řečových dovedností) a končí až smrtí.  

Enkulturace probíhá většinou mimo specializované socializační instituce. Děti si osvojují 

předávané poznatky pod vedením starších a učí se především z vlastní zkušenosti, bez speciálního 

tréninku.  

Konečný výsledek procesu enkulturace – jedinec, disponující kompetencemi příslušnými dané 

kultuře (jsou to jazyk, rituály, hodnoty, atd.). Avšak Herskovits (1967) zdůrazňuje, že procesy 

socializace a enkulturace probíhají současně: pokud jedinec není součástí kultury, nemůže 

existovat jako člen společnosti.  

Přikláníme se k názoru, že pouze více méně integrovaná osobnost s dostatečně širokou škálou 

sociálních charakteristik (sociální role, sociální status) a kulturních kompetencí (jazyk, normy, 

hodnoty a tak dále) je schopná se adekvátním způsobem integrovat do své vlastní, nebo nové 

společnosti a kulturního systému. 

 Kulturní transmise 

Kulturní transmise zahrnuje procesy socializace a enkulturace a v podstatě je mechanismem, 

pomocí kterého etnokulturní skupina „předává sama sebe jako dědictví“ svým novým členům, 

především dětem (Berry, 2002). Použití kulturní transmise umožňuje zachovat specifika 

společenství v následujících generacích. Základní mechanismy předávání informací (kulturních 

vzorců) jsou mechanismy učení (učení se a vyučování).  

Existují tři základní typy kulturní transmise:  

• Vertikální transmise: během které jsou kulturní zkušenosti, dovednosti, víra atd. přenášeny 

od rodičů k dětem. 

• Horizontální transmise: sociální zkušenosti a kulturní tradice si dítě osvojuje od narození 

do dospělosti spolu s vrstevníky. 

 „Nepřímá“ (šikmá) transmise: jedinec se učí ve specializovaných socializačních institucích 

(školách, univerzitách) a v praxi – v přítomnosti dospělých, odlišných od rodičů 

(příbuzných, starších členů komunity, sousedů atd.). 
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Tři kanály přenosu přenáší odlišný, i když částečně se překrývající obsah. Vertikální přenos je 

zodpovědný za přenos dědičných osobnostních rysů, jazykového a kognitivního vývoje, 

náboženského vyznání, socializačních vzorců, vzdělávacího a profesního statusu, představ 

o pohlavních rolích, preferencí potravin atd. Dva dalších „kanály“ přenášejí následující kulturní 

prvky: rituály, dětské hry, chování dospívajících, sociální a profesní mobilitu, sexuální chování, 

agresivní a altruistické chování, morální hodnoty, konformitu, slang, technologické inovace, 

spotřební chování, styl oblékání (Stefanenko, 2007).  

Důležití aktéři transmise – vykonavatelé kulturní transmise (cultural transmitters) – jsou 

otcové, matky, jiní příbuzní, vrstevníci, učitelé. Ve skutečnosti je systém zmíněných aktérů složitý: 

vykonavatelé transmise se liší nejen mírou rodinné příslušnosti (rodiče, příbuzní, nepříbuzní) 

a věkem (dospělí, starší děti, vrstevníci), ale především funkcí, kterou plní během kulturní 

transmise (Průcha, 2004). 

Obsah kulturní transmise tvoří kulturní vzorce neboli kulturní vzory: naučená a závazná schémata 

pro jednání ve standardních situacích, navenek vystupující v podobě obyčejů, mravů, zákonů a tabu 

(Soukup, 2004). Pokud bychom hledali výstižnější definici, mohli bychom použít definici 

představenou ve velkém Sociologickém slovníku (Petrusek et al., 1996, s. 1420–1421): „Kulturní 

vzorec je systém forem chování, hodnot a norem charakteristický pro danou společnost, který je 

obecně přejímán a napodobován, vstupuje do procesu socializace jedinců, reprodukuje se 

v kulturních výtvorech a stabilizuje se ve zvycích a obyčejích.“ 

Nauck (2001) zkoumal specifika akulturace migrantů druhé generace. Tento výzkum nám 

umožňuje náhled do dynamického modelu mechanismu kulturní transmise – čím proces začíná 

a čím končí. Ve výzkumu je uveden klasický model kulturní transmise, rozšířený na model kulturní 

transmise v podmínkách imigrace. Daný teoretický model zahrnuje kontextuální a osobnostní 

mechanismy, ovlivňující proces akulturace: možnosti, překážky, aktivity, alternativy akcí. Tyto 

atributy jsou konfrontovány s podmínkami v přijímající společnosti a z této konfrontace očekávání 

a skutečných podmínek vyvstává báze „asimilační kariéry“. Konfrontace očekávání migrantů a 

skutečných podmínek přijímající společnosti vede k potřebě nalezení své vlastní strategie, která 

zajistí úspěšné procesy socializace a enkulturace. 

Uvedený model kulturní transmise v případě akulturace představuje proces asimilace skrze 

posloupnost následujících stadií: 
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 Kognitivní asimilace – získání potřebných znalostí a informací ohledně přijímající 

společnosti, její institucionální struktuře. Nejdůležitější (strategickou) podmínkou 

zvládnutí daného stadia je získání příslušné jazykové úrovně. 

 Strukturální asimilace – sociální angažovanost. 

 Sociální asimilace – neformální sociální vztahy s členy přijímající společnosti. 

 Identifikační asimilace – v případě, kdy se zapíná přednastavení individuální integrace 

různorodých rolí v přijímající společnosti (převládající identifikace s přijímající 

společností). 

Podle názoru autora je proces integrace v hostitelské společnosti výsledkem dlouhodobého 

procesu. Jednotlivé kroky tohoto procesu jsou následující: jazykové vzdělávání, aktivní účast 

v životě nové společnosti atd.  

Konečným výsledkem procesu se jeví sebeidentifikace s hostitelskou společností. Můžeme 

předpokládat, že v případě, kdy cílem je identifikace s hostitelskou společností, stávají se jasnější 

organizační úsilí přijímající společnosti pro efektivnější stimulaci a podporu akulturace migrantů 

nejen druhé, ale i první generace.  

Na jedné straně organizace a dynamika kulturní transmise do jisté míry odhalují proces formace 

subjektivní kultury, tj. zvnitřněného obrazu kultury, do které jedinec přichází (včetně migrantů 

za podmínek střetu dvou kultur). Z druhé strany je proces kulturní transmise nejčastěji dokončen 

vytvořením sociálních charakteristik (sociální role a společenské postavení) a individuálních 

charakteristik (etnokulturní identita), které jsou požadované jedincem a společností. 

 Role a status 

Spokojenost se sociální rolí a statusem mají pro člověka obvykle velký význam. Proces imigrace 

s sebou přenáší velké změny a mění se celá sociální struktura imigranta – jeho sociální status, 

sociální role, jeho vztahy a kontakty. Především ztráta důležitých osobních vztahů a kontaktů, 

podporujících jedince v minulosti, má destruktivní vliv na psychické pohodlí jedince (Smolina, 

2012). 

Během svého života člověk vykonává širokou škálu sociálních rolí. Sociální role je souborem 

standardů a požadavků společnosti vůči jedincům, kteří zaujímají určité sociální postavení, 
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a samotné chování jedince, který uplatňuje tyto normy. Obsah pojmu sociální role spočívá 

v jednotě funkcí a vzorců chování. 

Klasická definice sociální role byla dána Lintonem v roce 1936 (Pochebut, 2012). Definoval 

sociální roli jako sociální interakci, ve které se dlouhodobě a pravidelně opakují určité vzorce 

chování. Společenskou roli navíc vymezuje jako dynamický aspekt sociálního statusu. Od té doby 

je pojem široce používán ve společenských vědách. 

 

Sociální status je určité postavení (pozice) jednotlivce anebo skupiny v sociálním systému určené 

řadou příznaků (ekonomických, profesních, etnických atd.). V závislosti na tom, zda jedinec 

dospívá k sociálnímu statusu (nebo postavení) díky zděděným příznakům (pohlaví, příbuzenským 

vztahům, rase, sociálnímu původu atd.), nebo svým vlastním úsilím, sociální statusy se rozdělují 

na předepsané a dosažené (Šanderová, 2000).  

Život v nové sociální roli (například v roli migranta) se neobejde bez konfliktů rolí, protože 

dosažení dokonalého souladu ve výkonu různých sociálních rolí není snadné. V prostředí cizí země 

vyžaduje osvojení a získání nějaké zkušenosti s výkonem sociálních rolí (seznámení se s šablonou 

provedené příslušné role) určitý čas. 

Osobnostní individualita se projevuje nejen ve výběru sociálních rolí, ale také ve specifickém 

způsobu jejich realizace, ve schopnosti odmítnout je, pokud jsou pro jedince nepřijatelné. 

Společnost má zájem o to, aby lidé včas zvládali různé společenské role a obohacovali je v souladu 

s požadavky života (Stefanenko, 2007). 

Nejčastěji v důsledku migrace dochází ke ztrátě původního sociálního statusu nebo jeho 

výraznému snížení. Souběžný pokles sociálního statusu a špatná znalost jazyka přijímající země 

mohou vyvolat u člověka pocit strachu a nejistoty, pokles sebevědomí a sebeúcty. Vytváří se 

negativní pojetí vlastní osobnosti: „Já nic nevím, neumím, jsem neschopný/á.“ 

Zároveň s pocitem neužitečnosti koexistuje s pocitem vysoké vlastní hodnoty. Sebehodnocení je 

podpořeno objektivními faktory – dobrým vzděláním, sociálním postavením a plnohodnotným 

životem v minulosti – tyto faktory podporují sebevědomí a nenechávají člověka klesnout na dno. 

Koexistence protikladných pocitů narušuje celistvost představ o vlastní osobě, stává se nestabilní 

a narušuje psychickou rovnováhu, překáží úspěšné adaptaci a akulturaci. 



 

22 
 

Navzdory rozdílům v přístupech podání je sociální role vnímána jako uzlový záchytný bod, ve 

kterém se střetávají jedinec a společnost, individuální chování se transformuje do společenského 

a individuální tendence a vlastnosti lidí se srovnávají se společenskými regulačními nastavení. 

V závislosti na charakteru vzájemného vztahu mezi individuálním a společenským vzniká 

konkrétní sociální identita. 

 Etnokulturní identita 

Sociální identita je součástí sebepojetí jedince. Vyplývá z uvědomování si vlastního členství 

v sociální skupině a je ovlivněno hodnotovým a emocionálním významem, které členství v sociální 

skupině přináší (Stefanenko, 2007). V nejobecnějším smyslu je sociální identita výsledkem procesu 

porovnání vlastní skupiny s jinými sociálními skupinami. 

Etnická identita může být vnímána jako součást sociální identity jedince, vztahuje se na 

uvědomování si vlastní příslušnosti k určité etnické skupině. Považujeme za důležité zdůraznit 

existenci několika pojetí vztahujících se ke stejnému fenoménu: etnická identita (Liebkind), 

kulturní (Berry) a etnokulturní identita (Stefanenko). V naší práci se přikláníme k použití pojmu 

etnokulturní, protože dané pojetí obsahuje v sobě odkaz na zdroj původu etnické identity, zejména 

vlastní kulturní prostředí, ve kterém jedinec prochází procesy socializace a enkulturace. 

Etnokulturní identita se nemusí vždy shodovat s oficiálním etnickým původem – jedinec anebo 

skupina nemusí mít jasný pocit nebo představu ohledně vlastní etnické příslušnosti, protože ji 

přijímají jako samozřejmost (Stefanenko, 2007). V případě kontaktu s jinou etnickou skupinou, 

která se liší kulturou, jsou tito jedinci anebo skupiny nuceni vymezit a stanovit smysl pro identitu 

vzhledem k jejich etnické příslušnosti. Proto můžeme na proces získání etnokulturní identity 

nahlížet jako na součást procesu akulturace (Smolina, 2012). 

I když se etnická identita považuje za součást sociální, existuje řada charakteristik, které jsou 

typické pouze pro etnickou identitu: ztělesňuje kulturní tradice a je obrácena k minulosti, na rozdíl 

od jiných forem identity zaměřených na současnost nebo budoucnost. Soldatova ukazuje na 

mytologickou charakteristiku identity, která je odvozena od myšlenky anebo mýtu o společné 

kultuře, původu, historii (Soldatova a kol., 2002).. 

Strukturálně se etnokulturní identita rozděluje na dvě hlavní složky: 
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 Kognitivní (znalosti, porozumění své vlastní skupině a uvědomování si sebe sama jako 

člena této skupiny). 

 Afektivní (uvědomování si hodnoty vlastní skupiny, prožívání vlastního členství).  

Etnokulturní identitu můžeme definovat mnoha různými způsoby. Můžeme se s ní zacházet jako s 

etnickou součástí sociální identity, etnickou sebeidentifikací, jako s pocitem příslušnosti a závazku, 

anebo pocitem sdílení hodnot a postojů, nebo jako s postojem vůči vlastní skupině. Ale definice 

nebo kategorizace nestačí určit, jaké přesně postoje jedinec zaujímá vůči vlastní kulturní skupině 

a jak silnou má sebeidentifikaci. Přesto podle Liebkind (in Berry, Sam, 2006) může být míra 

projevu a charakter skutečné identifikace velice prediktivní ohledně chování jedince v situaci 

akulturace. Změny sebeidentifikace v průběhu akulturace zahrnují otázky podobné otázkám 

používaným pro identifikaci akulturačních postojů: zda jedinec přijme hostitelskou kulturu anebo 

spíše zachová původní etnickou příslušnost. Na základě existujících teorií a výzkumů a vlastního 

empirického výzkumu v čtyřech zemích přijímajících migranty Phinney et al. (2002) navrhli 

interakční model pro pochopení následku imigrace. Zkoumali vzájemný vztah mezi etnickou 

identitou a její rolí v psychickém well-being migrantů. Tento vztah byl považován za nejlepší 

model pochopení interakce mezi postoji a vlastnostmi migrantů a zpětnou vazbou přijímající 

společnosti. Vztah mezi identitou a well-being moderují konkrétní okolnosti kolem skupiny 

migrantů. Míra projevu explicitní a implicitní etnické identity se liší v závislosti na podpoře 

zachování původní etnicity a jejích charakteristik a na tlaku směrem k asimilaci. Přispívají 

k závěru, že silná etnická identita podporuje efektivní adaptační mechanismy. 

Liebkind (Berry, Sam, 2006) shrnuje základní pozice vědců v oblasti interkulturního přístupu vůči 

koncepci etnické identity: 

 Koncept etnické identity se odlišuje od ostatních prvků akulturačního procesu a je poměrně 

odolný vůči změnám.  

 Etnická identita není totéž co sociální identita, která vychází výhradně ze sociálních pozic 

založených na specifickém členství jednotlivce v společenských skupinách. Například, 

představitelé etnických menšin mohou chtít změnit svoji společenskou identitu bez ztráty 

etnické identity.  
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 Druh etnické identity nejlépe podporující adaptaci (a integraci jako nejpreferovanější 

akulturační strategii (Jasinskaja-Lahti et al., 2003) je do značné míry závislý na 

kontextových faktorech akulturace skupin a přijímající společnosti. 

 Existují různé druhy ohrožení identity a individuální rozdíly v odpovědích na něj. Některé 

druhy ohrožení identity se týkají sociální identity a pochází ze subjektivního vnímání 

nízkého sociálního statusu. Jiné zdroje ohrožení jsou více explicitní: přímá agrese v podobě 

předsudků, rasismu a diskriminace může být zaměřena na sebe sama jako na představitele 

určité etnické skupiny. Uvedené reakce na ohrožení etnické identity mají určitou hodnotu 

a váhu pro adaptaci a samozřejmě bude také záležet na sociálním kontextu, ve kterém 

akulturace probíhá. 

V této kapitole jsme zmínili pro účely naší práce nejdůležitější pojetí interkulturní psychologie: 

socializaci, enkulturaci, kulturní přenos, sociální roli a status, etnickou identitu. Tyto pojmy 

reprezentují proces, ve kterém se abstraktní obecný pojem kultury zužuje, a tím nabývá osobní 

charakter. Považujeme to za důležité pro pochopení procesu akulturace migrantů, ve kterém se 

střetávají původní kultura a etnická identita s novou přijímající kulturou vznikem perspektivy 

vývoje nové identity za těchto podmínek. 

 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY AKULTURACE 

 Pojetí akulturace 

Existuje určitá nejasnost v oblasti rozhraničení termínu asimilace a akulturace, které popisují 

proces střetávání dvou kultur. Tato situace má historické kořeny – antropologové preferovali pojem 

„akulturace“ (v kontextu přijetí „civilizovaných“ kulturních vzorců skupinou „primitivní kultury“) 

a sociologové preferovali pojem „asimilace“ (v kontextu imigrace, styku dominantní a minoritní 

kultury). Ale existují i smíšené varianty uchopení pojetí. Například Bogardus (představitel 

americké psychologické školy v sociologii) vyčlenil tři formy akulturace vzhledem ke vztahu 

dominantní a minoritní skupiny: slepá akulturace (náhodné vzájemné přejímání nových kulturních 

vzorců mezi skupinami jedinců během spolužití), vnucovaná akulturace (například akulturace 

domorodců během násilné kolonizace) a demokratická akulturace (v případě, kdy představitelé 

obou kulturních skupin respektují kultury navzájem) (Stefanenko, 2007).  
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V naší práci se budeme přiklánět k rozhraničení pojmu podle Berry a Sam (2006), které odpovídá 

dříve zvolenému teoreticky metodologickému ekokulturnímu směru podle Berry (2002) a považuje 

akulturaci za nadřazený pojem a asimilaci za jeden z možných akulturačních scénářů. 

V nejjednodušším slova smyslu pojem „akulturace“ zachycuje všechny změny, které se odehrávají 

v důsledku „kontaktu“ mezi jednotlivci a skupinami odlišného kulturního původu.  

Klasické a nejvíce formální pojetí termínu akulturace patří skupině Redfield, Linton a Herskovits 

z roku 1936: „Skupina fenoménů, které vznikají ve výsledku neustálého přímého kontaktu skupin 

jednotlivců různého kulturního původu, s následnými změnami originálních kulturních vzorců buď 

jedné, nebo obou skupin“ (in Berry, Sam, 2006, s. 11). 

V roce 2004 Mezinárodní organizace pro migraci (International Organisation for Migration – 

IOM) nabídla definici akulturace jako „progresivní přijetí elementů cizí kultury (názorů, slov, 

hodnot, norem, způsobů chování a institucí) jednotlivci a skupinami dané výchozí kultury“ (IOM, 

2010). 

Berry v interdisciplinární oblasti Interkulturní psychologie navrhuje následující pojetí: „akulturace 

je proces kulturních a psychologických změn, které se jeví jako výsledek kontaktu mezi kulturami“ 

(Berry, Sam, 2006). Už z této definice plyne, že existuje určitý rozdíl, dojde-li k akulturační změně 

jen na úrovni jedince, nebo celé skupiny. Akulturační změny na skupinové úrovni ovlivňuje 

skupinová struktura, ekonomické postavení nebo politické uspořádání. Na úrovni jednotlivce se 

změny nejčastěji odehrávají na straně identity, hodnot, postojů a vzorců chování.  

Obecné schéma akulturace dobře znázorňuje následující obrázek 1. Jako součást tohoto schématu 

zdůrazňujeme systémovou povahu procesu akulturace, který se vyskytuje souběžně na několika 

úrovních: 

 Na obecné kulturní úrovni dvou kultur – kontakt kultury A a kultury B. 

 Na skupinové úrovni – kulturní změny se odehrávají na úrovni kontaktu a interakce mezi 

skupinami. 

 Na individuální úrovni, úrovni výrazných akulturačních změn. Jedinec se zapojuje do 

interakce mezi několika skupinami, čelí nutnosti proměnit své chování a prožívá 

akulturační stres. Navíc na individuální úrovni se také odehrávají adaptační změny, které 
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jsou doprovázeny individuálními psychologickými změnami a vedou ke změnám 

sociokulturním a podporují je.  

Obr. 1 Obecný rámec pro pochopení a výzkum akulturace (Berry, Sam, 2006, s. 21) 

 

Teoretický rámec akulturačního procesu podle Berry (Berry, 1997; Berry, 2002) je v současné 

interkulturní psychologii značně populární. Proces akulturace pokračuje v závislosti na míře, 

s jakou je jedinec angažovaný do kulturního života v nové společnosti a jak si současně zachovává 

svou původní kulturní identitu. Současná angažovanost do nové kultury a zachování kultury 

původní vedou k čtyřem různým výsledkům – asimilaci, integraci, separaci a marginalizaci (tyto 

výsledky jsou jinak označeny za akulturační strategie). Důležitou poznámkou je, že tyto výsledky 

nejsou samoúčelné, jsou to pouze možné strategie a jedinec je v průběhu akulturace schopen 

v různé míře kombinovat všechny čtyři a různě reagovat na rozmanité životní situace vznikající 

v nové zemi. Podrobněji se na téma akulturačních strategiích soustředíme v kapitole 3.3. Pro naši 

práci se podrobný rozbor procesu akulturace předcházejícího adaptaci jedince, především nového 

člena přijímající společnosti – migranta, jeví jako důležitý. Můžeme se podívat na proces 

akulturace na úrovni individuální i skupinové. 
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 Kontakt mezi dominantní a nedominantní kulturní skupinou. Koncepce 

multikulturalismu 

Multikulturní společností je společnost, ve které koexistuje celá řada různých kulturních nebo 

etnických skupin v rámci sdíleného společenského a politického rámce. Existují dva klíčové 

aspekty konceptu multikulturní společnosti: kontinuita různých kulturních komunit a účast těchto 

komunit v každodenním životě majoritní (dominantní) společnosti. 

Podle Bogarduse je dominance důležitá proměnná, vysvětlující míru akulturace a směr proměn 

během ní. Teoreticky by mělo v průběhu akulturace docházet ke vzájemnému ovlivňování obou 

skupin. Často vzniká dojem, že jenom jedna ze stran kontaktu se mění (nedominantní skupina) 

a druhá zůstává neměnná (dominantní, uplatňující větší vliv). Proto je důležité brát v úvahu 

proměny nejenom subdominantní skupiny, ale i strany dominantní (přijímající) (Berry, 2002).  

Aspekt kontinuity mimo jiné míní, že existuje něco jako monokulturní společnost s jedinou 

kulturou a jediným lidem. I když podobná monokulturní společnost skutečně někdy existovala, 

v dnešní době tomu tak není. V současném světě nenajdeme žádnou společnost, která obsahuje 

jednu kulturu, jeden jazyk, jedno náboženství a jednu etnickou identitu charakteristickou pro celou 

populaci. Ve většině případů lidé po celém světě uznávají a obvykle akceptují skutečnost, že četné 

kulturní skupiny se snaží žít společně. 

Berry (Berry, Sam, 2006) zmiňuje dva základní modely multikulturní společnosti. 

Obr. 2 Dva implicitní modely multikulturní společnosti (Berry, Sam, 2006, s. 28) 
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První model se jmenuje tavicí kotel (tzv. „melting pot“). Skládá se z větší, tradiční, dominantní 

společnosti a různých minoritních skupin existujících na okraji dominantní společnosti. Minoritní 

skupiny obvykle zůstávají na okraji, pokud nejsou začleněny do hlavní skupiny v podobě 

nerozlišitelných složek (Berry, Sam, 2006).  

Multikulturní model předpokládá existenci národního rámce sociálních institucí (majoritní 

společnosti), který vychází vstříc zájmům a potřebám četných kulturních skupin (etnokulturních 

skupin), začleněných do výše uvedeného národního rámce, Berry (2011) používá pojem širší 

společnost. Model se týká především občanského uspořádání v multikulturní společnosti: všechny 

etnokulturní skupiny (dominantní a minoritní, skupiny původních obyvatel a přistěhovalců) se 

snaží žít spolu. Spolubytí se neustále mění, a to prostřednictvím jednání, kompromisů. Komplexní 

pluralitní společnosti nevychází z předpokladu, že některé skupiny by se měly přizpůsobovat, nebo 

měnit, podrobit se jiné skupině. Tato koncepce je multidimenzionální, multikulturní vztahy jsou 

vnímány jako vzájemné a oboustranné, nikoliv jednosměrné (Berry, 2011).  

Uvedené modely nejsou jenom abstraktními pojmy, představují dva kontrastní pohledy, se kterými 

lidé čelí rostoucí kulturní rozmanitosti v moderních společnostech, jsou to kontexty, ve kterých se 

jedinci zapojují do procesu akulturace.  

V pluralitní společnosti se setkáváme s velkým počtem rozmanitých skupin a komunit. Vzhledem 

k předmětu bádání naší práce se soustředíme na konzistentní skupiny migrantů. Tím jsou myšleny 

stálé složky pluralitní společnosti, které se vyvinuly v jiných místech a prošly socializací 

a enkulturací do jiných kultur a následně se přestěhovaly a usadily (buď trvale, nebo dočasně) v jiné 

společnosti. 

Základní klasifikace skupin jedinců, podstupujících proces akulturace, dělí přistěhovalce na 

následující skupiny: 

 imigranti, 

 uprchlíci, 

 příchozí (sojourners) 

 kulturní menšiny, 

 domorodci (endogenní skupiny 
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Navíc Berry (2002) rozlišuje 3 základní kategorie (dimenze) skupin příchozích: dobrovolné – 

nedobrovolné, stálé – migrující, trvalé – dočasné. V naší práci nás nejvíc zajímají skupiny 

imigrantů – dobrovolně přistěhované na území ČR, nacházející se v neustálém (nebo 

dlouhodobém) kontaktu s přijímající kulturou a ve většině případů si trvale plánující v Čechách 

zůstat. 

Během studia akulturace se můžeme soustředit i na aspekt samotné změny, přičemž vzhledem 

k odehrávající se změně budeme uvažovat o jejím dynamickém průběhu nebo výsledku (buď 

stabilním, nebo dočasném).  

 Akulturace a akulturační stres 

Masivní vlna migrace z Evropy do Spojených států, Kanady a Austrálie v důsledku politických 

a socioekonomických změn stimuluje studium migračních procesů – vědci se zajímají o zákonitosti 

procesu migrace a kontaktu s novou kulturou. První studie migrace patří antropologům, kteří 

samotný proces kontaktu s novou kulturou popisovali přes fenomény „akulturace“ a „kulturního 

šoku“. Pojem akulturace původně popisoval změnu odehrávající se ve skupině jednotlivců – 

k akulturaci dochází v důsledku přímého dlouhodobého kontaktu mezi dvěma kulturními 

skupinami (Stefanenko, 2007). Později byl popsán fenomén „psychologické akulturace“ – v daném 

případě změny odehrávající se na individuální úrovni v důsledku dlouhodobého vystavení kontaktu 

s novou kulturou.  

Pokud mluvíme o skupině, akulturační změny mohou vznikat v následujících oblastech: 

 Biologické změny – nová specifika diety a jiný typ potravin, dříve neznámá onemocnění 

a zdravotní rizika. 

 Fyzické změny – změna místa bydlení, případně jiný typ bydlení, jiný typ zemědělství 

a hospodářství, zvýšená/snížená hustota obyvatelstva, zvýšení úrovně znečištění ovzduší. 

 Politické a ekonomické změny – skupina migrantů může částečně nebo celkově ztratit 

autonomii nebo dominantní postavení, ekonomické změny jsou nejčastěji představeny 

změnou tradičních forem povolání. 

 Kulturní změny – změny v interskupinových a interpersonálních vztazích, jazykové změny, 

náboženské změny (Tatarko, 2011). 
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Popis změn na úrovni osobnosti se týká změn chování a fenoménů vědomí (kulturní identity, 

hodnot, postojů). Zmíněné změny se často spojují s problémy psychologickými a sociálními a tvoří 

komplexní jev popisovaný termíny „kulturní šok“ a „akulturační stres“. 

Americký antropolog Oberg byl první, kdo začal používat pojem „kulturní šok“ jako reakci jedince, 

která vzniká v kontaktu s novou kulturou, podle Oberga je tato reakce pro jedince „komplikovanou, 

matoucí a zneklidňující zkušeností“ (Oberg, 1960). 

Kulturní šok lze popsat jako velice individuální stav, ne každý jedinec prochází tímto stavem, 

a pokud se příznaky kulturního šoku rozvíjí, mohou mít u každého migranta odlišnou intenzitu. 

Například turisté nejčastěji opustí cizí zemi ještě před tím, než se objeví negativní symptomy druhé 

fáze. Kulturní blízkost může být faktorem, který zmírňuje příznaky kulturního šoku.  

V důsledku interkulturního kontaktu senzorické, symbolické, verbální a neverbální systémy, na 

které člověk byl zvyklý a nastavený za podmínek výchozí kultury, selhávají za podmínek kultury 

přijímající. V důsledku podobného selhání vzniká úzkost ovlivňující sebepojetí migranta a jeho 

způsob komunikace s novým okolím, často doprovázená celou řadou nepříjemných prožitků. 

Příklady „symptomů“ kulturního šoku podle Oberga: nadměrné mytí rukou, obavy ohledně kvality 

pitné vody, potravin, strach z fyzického kontaktu, pocity bezmoci a touha po vytvoření těsných 

kontaktů s lidmi své vlastní národnosti, kteří žijí dlouhou dobu v dané kultuře; nezájem a odmítnutí 

studia jazyka přijímající (odlišné) kultury, nadměrné obavy z možnosti být podveden a okraden 

(Oberg, 1960). 

Později dochází k logickému rozdělení symptomu kulturního šoku na psychologické a somatické 

symptomy: somatické onemocnění, frekventované bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy příjmu 

potravy (přejídání, ztráta chuti k jídlu), zneužívání alkoholu, jiných návykových látek a léků.  

 

Tatarko (2011) uvádí popis nejčastěji se vyskytujících psychologických aspektů kulturního šoku: 

 Vypětí v adaptaci na cizí kulturu (vede k permanentní únavě). 

 Pocit ztráty nebo deprivace (sociálního statusu, přátel, vlasti, zaměstnání odpovídajícího 

sociálnímu postavení, majetku atd.). 

 Zmatek mezi očekávanými rolemi a vlastní identitou. 

 Pocity odmítnutí členy nové kultury (odmítnutí je vzájemné – nová kultura odmítá migranta 

a migrant odmítá novou kulturu). 
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 Úzkost vyplývající z nejrůznějších emocí (překvapení, znechucení, rozhořčení, zlost), dané 

emoce mohou vznikat na základě povědomí o kulturních rozdílech. 

 Pocit neschopnosti vyrovnat se s novým prostředím. 

 

Charakteristickým rysem kulturního šoku je konflikt mezi normami a hodnotami jedince 

a normami a hodnotami nového prostředí. Konflikt vede k nejistotě ohledně uplatňovaných norem 

a očekávání a následně k obtížím v oblasti pocitu ovládání situace a jejích predikcí. Vznik nové 

kognitivní struktury, umožňující pochopení nové kultury a nových modelů chování, postupně 

zmírňuje a eliminuje úzkost, zmatenost a apatii. 

Vliv akulturace na lidský organismus se neomezuje pouze na oblast prožívání – existuje názor, že 

proces akulturace způsobuje změny i fyzického zdraví přes zvýšenou hladinu stresu, změnu 

přístupu k zdravotnickým službám a zároveň rozdíly v přístupu ke zdraví. Se zvýšením přijetí 

hostitelské kultury (na příkladu adopce kultury USA migranty z Latinské Ameriky) se ukázal efekt 

ve formě negativních forem zdravotního chování (například zneužívání návykových látek, nízká 

porodní hmotnost), ale zároveň se zlepšuje návštěvnost a důvěra vůči zdravotnickým zařízením 

(Lara et al., 2005).  

 

Možným vysvětlením negativních důsledků a forem zdravotního chování je teorie akulturačního 

stresu. Akulturační stres zahrnuje psychologické, somatické a sociální symptomy, které doprovází 

akulturační proces a často vyústí ve formě úzkosti, deprese a jiných forem psychické a fyzické 

maladaptace (Berry, Sam, 2006).  

Zmíněný pojem „akulturační stres“ se v dnešní době používá čím dál častěji. Důvodem pro tuto 

preferenci je podstata pojmu – důraz na pojem „stres“ místo negativní konotace pojmu „šok“. 

Použití pojmu „stres“ má další důležitý aspekt – předpokládá se přítomnost coping strategií jako 

reakce na stresogenní podnět. „Šok“ předpokládá reakci jedince na neočekávané podněty, intenzita 

této reakce může dokonce způsobit vznik symptomu duševní poruchy. „Stres“ předpokládá nižší 

intenzitu reakce a mírnější důsledky pro psychické zdraví a schopnost adaptace. 

Dané schéma podle Berry a Sam (2006) je souhrnem a seznamem nejdůležitějších faktorů 

a zkoumaných jevů v rámci teorie akulturačního stresu. Ukazuje procesy a faktory, které se podílejí 

na akulturačním stresu a případné výsledky (adaptace). 
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Berry navrhuje schéma, podle kterého jsou znázorněny vzájemné vztahy faktorů ovlivňujících 

akulturační stres. Schéma je pokračováním a doplněním schématu uvedeného na obr. 1: 

Obr. 3 Faktory ovlivňující akulturační stres a adaptaci (Berry, Sam, 2006, s. 45) 

 

 

V rámci naší práce ukazuje schéma navržené Berry faktory akulturačních strategií a coping 

strategií, které jsou představené jako faktory patřící stejné úrovni ve vztahu k průběhu 

akulturačního procesu. Nicméně, zkoumání vlivu těchto faktorů na akulturaci a adaptaci klade 

celou řadu otázek ohledně povahy interakce mezi nimi. Považujeme za vhodné a zajímavé zvážit 

a prozkoumat tento vztah v rámci našeho výzkumu, nicméně náš názor ohledně umístění natolik 

odlišných a komplexních faktorů ovlivňujících akulturaci na stejné úrovni není v souladu 

s názorem Berry (jak vyplývá z výše uvedeného schématu). Akulturační strategie jsou komplexním 

vícesložkovým fenoménem, který je tvořen nejenom vlivem osobních zkušeností a osobnostních 

charakteristik, ale také silně ovlivněn prostředím a kulturou původní a hostitelské společnosti. 

Model akulturace rozhraničuje procesy akulturace a adaptace, ale tento umělý rozdíl se nám zdá 

především metodický a teoretický, protože ve skutečnosti jsou tyto procesy smíšené a jednotné. Na 
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sociokulturní adaptaci můžeme nahlížet jako na cíl a zároveň jako na výsledek akulturace, což 

znamená, že vztah mezi nimi není ve své podstatě lineární, ale systémový. V důsledku toho je 

adaptace akulturace příčin a naopak. Proto adaptace způsobuje akulturaci a naopak, akulturace 

způsobuje adaptaci.  

 

Obecná definice sociokulturní adaptace podle Velkého sociologického slovníku zní takto: 

„Adaptace je proces a výsledek procesu změn v chování, ve struktuře společenské skupiny, 

v sociální organizaci anebo v kultuře, přispívající k přežití, fungování anebo udržování rovnováhy 

se sociálním a přírodním prostředím. Obecněji adaptace označuje schopnost individua nebo 

skupiny přežít v daném sociálním a přírodním prostředí“ (Petrusek et al., 1996, s. 40). 

 

Ve svých pracích Uord (2003), Berry, Sam (2006) dělí adaptaci vůči novému kulturnímu prostředí 

na dvě kategorie: psychologickou a sociokulturní. Za základ psychologické adaptace předpokládá 

především afektivní reakce spojené s pocity pohody (well-being) či uspokojení v procesu 

interkulturního přemístění. Sociokulturní adaptace se týká oblasti chování a určuje schopnost 

jedince odpovídat anebo efektivně komunikovat s novým kulturním prostředím, odkazuje na 

úspěšnost, se kterou jedinec zvládá úkoly každodenního života v novém sociálním a kulturním 

kontextu. 

Modely úspěšné adaptace jsou často představené modely, ve kterých je adaptace považována za 

stres. Hammer, Gudikunstom a Wiseman navrhli třífaktorový model adaptace,  v centru jehož 

zájmu jsou: 

1. schopnost jedince překonávat psychické napětí; 

2. schopnost efektivně komunikovat; 

3. schopnost navazování mezilidských vztahů (Uord, 2003).  

 

Další model popisující průběh psychologické adaptace znázorňuje křivka adaptace podle Triandise 

(1994, 1999). Skládá se z pěti fází: 

 

1. První je fáze euforie, kdy člověk vidí svět v růžovém světle (je nadšen pro věci a převážně 

má dobrou náladu). Trvá několik dnů až měsíc. 

2. Druhá fáze je charakterizována pocity frustrace, zmatku a depresivní nálady. Cítí se 

odmítán ze strany přijímající kultury a není mu moc jasné, co s tím může udělat. Víc než 
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o jazykovou bariéru jde o bariéru v mentalitě. V daném období se cizinec snaží uniknout 

frustrující realitě a uspokojení nachází v komunikaci s lidmi z vlastní etnické skupiny. 

Rozvíjí se příznaky kulturního šoku. 

3. Třetí fáze je kritická, protože příznaky kulturního šoku dosahují maxima (dokonce mohou 

vyústit do nemoci a těžkých pocitů bezmoci). Pokud jedinec není vůbec schopen úspěšné 

adaptace, s vysokou pravděpodobnosti se vrátí domů (pokud má možnost). Většina 

migrantů za podmínky vnější podpory překoná kulturní rozdíly – naučí se jazyk a pokračuje 

v seznamování s místní kulturou.  

4. Čtvrtá fáze – depresivní nálady jsou nahrazovány optimismem, pocitem jistoty 

a uspokojení – migrant se cítí pohodlně v novém prostředí a nepotřebuje tolik podpory ze 

strany příslušníků stejné etnické skupiny. Symptomy kulturního šoku jsou nahrazovány 

příznaky integrace. 

5. Pátá fáze je fáze plné adaptace (Berry, Sam, 2006) a typickými jsou relativně stabilní změny 

jedince jako reakce na požadavky nového prostředí. Úspěšný případ adaptace se dá 

porovnat s mírou a kvalitou adaptace jedince ve výchozí kultuře.  

 

Adaptaci v rámci naší práce definujeme podle Berry (Berry, Sam, 2006). Předpokládá se, že 

adaptace se projevuje v dlouhodobě se vyvíjejících strategiích a způsobech života, ve kterých se 

lidé přizpůsobují podmínkám okolí a usazují se do více méně uspokojivých podmínek. Kvalita 

životního usazení je relativní a vyplývá ze skutečnosti, že v podmínkách nové přijímající kultury 

se může výsledek adaptace octnout v rozmezí od velice dobrých po velice nepříznivé životní 

situace. 

Přicházíme k závěru o tom, že akulturační stress je nevyhnutelná fáze pro migranty v průběhu 

akulturačního procesu. Na základě dvou dimenzí Berry navrhuje „souřadný systém“, který 

reprezentuje průběh vztahů migranta s přijímajícím sociokulturním prostředím, které ho obklopuje. 

Jedna osa znázorňuje zaměření migranta na udržování vazeb s vlastní původní kulturou, opačná 

osa odráží zaměření migranta na kontakt s většinovou společností a převzetí přijímající kultury. 

V závislosti na tom, kde je jednotlivec podle „souřadnicového systému“, on bude objektivizovat 

ve svém chování, systému hodnot a preferencí jednu ze čtyř akulturačních strategií navržených 

Berry. Přičemž strategie, ve kterých jsou nekombinovány pozitivní vztah vůči přijímající kultuře 

a zároveň vůči udržování vazeb s původní kulturou, je přímo úměrná akulturačnímu stresu (Berry, 
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Sam, 2006). Podrobně budeme dimenze interakce migranta s přijímající společností a vyplývající 

z těchto interakcí akulturační strategie rozebírat v následující kapitole. 

 Akulturační strategie 

Pro popis zmíněného v předchozí podkapitole souřadného systému Berry (2002) používá pojetí 

dimenzionality a směrovosti. Podle koncepce Berry et al. (1989), Berry (2002) je akulturace proces 

„obousměrný“. Během něj dochází ke vzájemnému, oboustrannému ovlivnění, přičemž změny 

v obou skupinách nemusí být rovnocenné. Tím se akulturace liší oproti asimilaci, která je procesem 

„jednosměrným“, ve kterém se jedna skupina promění směrem ke skupině „stacionární“.  

Dimenze je těsně spjatá se směrem změny – rozlišuje jednodimenzionální přístup (předpokládá se, 

že v průběhu akulturace jedinec přijímá novou kulturu a ztrácí svoji původní, že se navzájem 

vylučují a je to psychologicky problematické – udržovat vzorce obou kultur). Jednodimenzionální 

přístup (Gordon, 1964) je v souladu s předpokladem asimilace jako výsledku střetu dvou kultur – 

v jejím důsledku se jedinec či skupina buď promění a bude asimilován, nebo zůstane neměnný 

a podpoří separaci. Dvoudimenzionální přístup předpokládá, že přijetí nové kultury je možné 

společně se zachováním vlastní původní kultury, jinak řečeno, existuje více než jeden typ interakce 

s novou kulturou (Berry, 2002). 

Berry (1974, 1990, 1997) spolu s týmem spolupracovníků v kanadském Ontariu zkoumal různé 

typy behaviorálních reakcí na situaci akulturačního stresu a definoval čtyři typy reakcí jako 

akulturační strategie (in Berry, 2002). Akulturační strategie tvoří předmětné pole našeho výzkumu. 

Považujeme za vhodné používat synonymní výrazy pro pojetí akulturační strategie: akulturační 

zaměření a akulturační preference. 

Berry rozlišil strategie asimilace a integrace a později separace a marginalizace – přičemž strategie 

akulturace jsou typická nejen pro jedince, ale i pro skupiny. Za výchozí bod považuje myšlenku, 

že migrant je v neustálém kontaktu s dvěma kulturami: výchozí a kulturou přijímající společnosti, 

a proto je život migranta zcela závislý na způsobech interakcí s těmito dvěma kulturami. 

Rozlišení akulturačních strategií se zakládá na dvou dimenzích – orientace na vlastní skupinu 

(zachování kulturního dědictví, původní etnokulturní identity), orientace na jiné skupiny (relativní 

preference zúčastnit se kontaktů s jinými skupinami ve společnosti, být angažován ve větší 

společnosti spolu s jinými skupinami). Zároveň se předpokládá, že stejné dimenze jsou přítomné 
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v reakcích a tendencích většinové společnosti a strategie akulturace vždy závisí na charakteru 

kontaktu mezi etnokulturní menšinou a většinovou společnosti (Berry, 2002).  

Obr. 4 Akulturační strategie uvnitř etnokulturních skupin a většinové společnosti (Berry, Sam, 

2006, s. 35) 

 

 

Podle výzkumu rozlišných etnických skupin migrantů v Kanadě a USA se ukázalo, že integrace 

(kladný vztah vůči originální kultuře a zároveň pozitivní postoj vůči komunikaci a interakcím 

s představiteli hostující kultury) umožnuje zachovat nejnižší úroveň akulturačního stresu (Berry, 

1990; Berry, 2002).  

Stejné studie ukazují, že asimilace (odmítání původní kultury a upřednostnění interakcí 

s představiteli hostující skupiny) umožňuje dosažení mírných úrovní akulturačního stresu. 

Separace (podpora původní kultury a interakce skoro výlučně s představiteli vlastní kultury) 

a marginalizace (malý zájem nebo nezájem o zachování vztahů s představiteli původní 

kultury/skupiny a nedostatečně podporující interakce s přijímající stranou) způsobují nejvyšší 

úroveň akulturačního stresu.  

Separace – jedinec usiluje o udržování vlastní kultury a odmítá kulturu novou. Opakem je 

asimilace, kdy se jedinec zcela ponoří do nové kultury a odmítá kulturu výchozí. Pokud zachová 

jádro výchozí kultury a přijímá novou – dochází k integraci. V nejhorším případě se cítí izolován 

– ztratí obě kulturních zázemí a vypadne ze společnosti – to nazýváme strategií marginalizace. 
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Jedinec si uvědomuje volbu strategie jenom částečně, ale hodně ovlivňuje chování a prožívání 

migranta. Strategie separace vede k tomu, že se migrant bude snažit všude mluvit vlastním 

jazykem, oslavovat svátky typické pro zemi původu, zachová tradiční zvyky stravování a bude se 

zajímat o události a poslední novinky v zemi původu, a ne v zemi, kde aktuálně žije. Asimilační 

strategie se bude snažit napodobovat představitele přijímající kultury ve všem: ve způsobu 

oblékání, chování, maximálního používání nového jazyka. Na rozdíl od asimilace se integrační 

strategie projevuje tím, že migrant udržuje zásadní, pro něj nejvýznamnější aspekty původní 

kultury a zároveň akceptuje novou kulturu, kterou také vnímá jako důležitou. Marginalizace vede 

k tomu, že jedinec je chycen mezi dvěma ohni, není ani tam, ani tady. Nejčastěji jde o situace, kdy 

jedinci nebo skupině nezbude nic jiného, než opustit starou kulturou, aby byl přijat hostitelskou 

společností, ale přijímající společnost je nepřijme, nedokáže akceptovat. Projevit se to může ve 

formě apatie nebo antisociálního chování. 

S návrhem Berry mírně nesouhlasí tým výzkumníků, který pracoval se skupinami migrantů v Itálii: 

Chorvaty a Poláky. Ve výzkumu nebyl zjištěn významný vztah mezi faktory „zachování původní 

kultury“, „vztahy s hostitelskou skupinou“ a „akulturačním stresem“. Domnívají se, že dimenze, 

navržené Berry (1997), nejsou spojené s akulturačním stresem v té míře, která byla původně 

předpokládána.  

Výsledky zmíněného výzkumu (Kosic, 2004) ukazují, že obě dimenze korelují s akulturačním 

stresem v případě skupiny Chorvatů. Ale v případě Poláků nejsou výsledky tak jednoznačné. 

V dané skupině migrantů nebyl prokázán významný vztah akulturačních strategií s akulturačním 

stresem. Jedním z možných vysvětlení pro tento rozdíl mezi oběma skupinami může být 

skutečnost, že polští přistěhovalci mají delší historii migrace do Itálie a tvoří zde větší komunitu 

než Chorvati, kteří se většinou museli nedobrovolně přestěhovat do Itálie během války 

v Jugoslávii.  

Model akulturačních strategií podle Berry vychází z předpokladu, že nedominantní skupiny a jejich 

zástupci „svobodně“ volí způsob akulturace. Za reálných podmínek tento předpoklad není vždy 

platný. V případě, že většinová (dominantní) skupina naléhá a omezuje volbu představitelů 

nedominantní skupiny, vzniká ve schématu Berry třetí faktor.  

Mluvíme o schopnosti většinové skupiny ovlivňovat strategie akulturace, které jsou přístupné 

a použité menšinovou skupinou (Uord, 2003). Narůstající počet akademických prací zkoumá 

postoje většinové společnosti vůči migrantům a imigraci obecně a upozorňují, mimo jiné, na nárůst 

antiimigračních nálad a postojů, které mají kořeny v nestabilní ekonomické situaci, vnímaném 
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kulturním ohrožení, změně okolí bydliště (přestěhování migrantů do „tradičních“ pro majoritní 

společnost lokalit) (Fitzgerald, 2012). 

 

V důsledku toho, že se proces akulturace stává vzájemným, obě skupiny volí strategii v závislosti 

na podmínkách konkrétní situace. Například strategie integrace je vhodná a úspěšná pro 

menšinovou skupinu pouze za podmínky, že dominantní skupina je otevřená vůči kulturní 

rozmanitosti. 

Pro efektivní integraci jsou nezbytná opatření na straně obou skupin, včetně uznání práva na rovné 

společenské postavení lidí s různými etnickými a kulturními kořeny oběma skupinami. Tato 

strategie vede k přijetí základních kulturních hodnot dominantní skupiny skupinou menšinovou. 

Souběžně má být většinová (dominantní) skupina připravena přizpůsobit činnost státních institucí 

(školství, zdravotnictví, bezpečnosti a ochrany zdraví) takovým způsobem, který by vyhovoval 

potřebám všech menšinových skupin v multikulturní společnosti. 

 

Berry, Sam (2006) uznává, že návrh akulturačních strategií je pouze modelem. Za reálných 

podmínek jedinec nebo skupina využívá zároveň několik strategií – různé v různých oblastech 

života. Výzkum akulturačních strategií není možný bez zkoumání faktorů, které ovlivňují výběr 

těchto strategií, protože praxe ukazuje, že je velmi obtížné vyčlenit akulturační strategie v jejich 

„čisté“ podobě. 

 Úzkost, úzkostnost 

Existuje spousta výzkumů, věnovaných adaptačním strategiím migrantů a vlastnostem interakce 

migrantů s přijímající společností. Nicméně, zůstává aktuální a důležitý aspekt vlivu adaptačního 

procesu v cizí zemi na duševní zdraví a psychickou pohodou migrantů. 

V rámci modelu akulturačního procesu je úzkost emočním stavem, těsně spjatým (v podstatě je 

jednou z forem projevu) s akulturačním stresem jako nezbytným stadiem na cestě k adaptaci 

(Berry, Sam, 2006).  

Úzkostnost patří do skupiny moderujících faktorů, předcházejících procesu akulturace, pokud se 

na něj podíváme z hlediska teoretického modelu Berry. V souvislosti s tím, že jsou to příbuzné 

psychické jevy, považujeme za přípustné uvedení těchto pojmů v jedné kapitole.   
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Existuje široká škála různých definic úzkosti a úzkostnosti (anxiozity). Moderní psychologie 

rozlišuje „úzkost“ a „úzkostnost“, ačkoli před půl stoletím nebyl tento rozdíl zřejmý. Hranice 

pojmu úzkost a úzkostnost jsou velice nejisté, pokud se zaměříme na definici napříč jazyky 

a výzkumnými tradicemi. Nicméně jsou to jedny z nejčastěji používaných diagnostických 

a deskriptivních pojmů, které již překročily hranice psychiatrie a používají se běžně v psychologii, 

fyziologii a etologii.  

Dvojznačnost v chápání úzkosti jako duševního jevu vyplývá ze skutečnosti, že pojem „úzkost“ je 

používán psychology v kontextech s různým významem: 

 Dočasný psychický stav, způsobený vlivem stresových faktorů. 

 Frustrace sociálních potřeb. 

 Primární ukazatel tísně v situacích, kdy organismus nedokáže uspokojit své potřeby 

přirozeným způsobem. 

 Osobnostní rys, který je znázorněn prostřednictvím popisu vnějších a vnitřních 

charakteristik pomocí souvisejících pojmů. 

 Reakce na situaci aktuálního ohrožení. 

Pojem úzkost (úzkostnost, reaktivní úzkost) se používá k popisu nepříjemně zabarveného 

duševního stavu, který je charakterizován subjektivními pocity stresu, strachu, obav a je 

z fyziologické stránky doprovázený aktivací autonomní nervové soustavy. Stav úzkosti je 

charakterizován subjektivně prožívanými emocemi: napětím, úzkostí, obavami, nervozitou. Tento 

stav vzniká jako emocionální reakce na stresové situace a může mít různou intenzitu a dynamiku 

v čase (Polshkova, 2013). 

 

Za hlavní funkci úzkosti se považuje signální funkce, to znamená, že úzkostné reakce podporují 

formy chování, které přispívají k prevenci vzniku pocitu intenzivního strachu nebo snížení již 

vzniklého strachu. Úzkost je poplachová reakce, specifický indikátor porušení rovnovážného stavu, 

upozorňující na možné problémy, překážky k dosažení cíle. Tato reakce umožňuje mobilizovat 

psychické rezervy a dosáhnout co nejlepších výsledků. Proto je normální hladina úzkosti a strachu 

vnímána jako nezbytná pro zajištění účinného přizpůsobení se realitě a typická pro normální 

osobnost (Andreeva, 1975; Pogorelova, 2002).  
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Nicméně, úzkost je často považována za negativní stav, spojený s poplachovou stresovou reakcí. 

Může se lišit v intenzitě a mění se s průběhem času. Může sloužit jako indikátor úrovně stresu, 

kterému je jedinec vystaven.  

 

Pod rysovou úzkostí (trait anxiety) neboli úzkostností se rozumí stabilní individuální 

charakteristika, která je definována jako tendence jedince zažívat úzkost. Odráží predispozici 

jedince k úzkostnosti, vyznačuje se nízkým podnětovým prahem a předpokládá přítomnost 

tendence vnímat dostatečně široké spektrum situací jako ohrožující. Na každou „ohrožující“ situaci 

jedinec odpovídá určitou reakcí. V roli predispozice se rysová úzkostnost aktivuje při vnímání 

určitých podnětů, které člověk hodnotí jako ohrožující pro sebehodnocení, sebeúctu.  

Určitá míra úzkostnosti je přirozená a povinná funkce aktivní dynamické osobnosti (Astapov, 

2001). Každý člověk disponuje optimální neboli žádoucí úrovní úzkostnosti – to je takzvaná 

užitečná úzkostnost. Hodnocení vlastního stavu může pro jedince v tomto ohledu sloužit jako 

zásadní mechanismus sebeovládání a seberegulace (Malkova, 2013). 

 

Úzkostnost jako osobnostní rys se neprojevuje přímo v chování jedince. Její úroveň může být 

stanovena na základě toho, jak často a jak intenzivně jedinec prožívá úzkost (Astapov, 2001). Jedna 

z nejvíce používaných metod subjektivně vnímané úzkosti je Spilbergerova škála úzkostnosti 

a úzkostnosti.  

Spielberger (1970) rozlišoval mezi situační a reaktivní úzkostí. Situační anebo reaktivní úzkost 

(úzkost jako stav, state anxiety) je charakterizována subjektivním, vědomým vnímáním pocitu 

ohrožení a napětí, následovaným nebo spojeným s aktivací autonomní nervové soustavy. 

Úzkostnost (osobnostní rys, trait anxiety) se považuje za získanou behaviorální dispozici, která 

předurčuje jedince ke vnímání široké škály objektivně bezpečných podmínek jako ohrožujících, 

vyvolává reakce ve formě stavu úzkosti, přičemž intenzita těchto reakcí neodráží objektivní 

nebezpečí (Polshkova, 2013; Pogorelova 2002). 

 

Úzkost lze bezpochyby považovat za faktor, který doprovází proces akulturace. Roccas a Brewer 

(2002) zjistili, že úzkost může mít nepříznivý dopad na výkon v úkolech vyžadujících pozornost 

a záměrné úsilí, například v případě učení se cizímu jazyku. Není dosud jasné, jestli je úzkost 

výsledkem akulturace. Chataway a Berry (1989) porovnávali stres, úzkost, coping a systém 

hodnocení ve třech skupinách studentů v Kanadě – ve skupině Číňanů z Hongkongu, 
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francouzských a anglických Kanaďanů. Došli ke zjištění, že skupina čínských studentů 

z Hongkongu dokládá vyšší úzkostnost spojenou s komunikačními problémy a akulturačním 

stresem.  

 Akulturační preference imigrantů 

Akulturační preference migrantů jsou úzce spojeny s akulturačními preferencemi a postoji 

přijímající společnosti. V každém případě imigrace nemusí dojít ke shodě postojů, i když existuje 

určitá shoda mezi výzkumníky na tom, že preferovanou strategií pro obě strany interakce je 

integrace. 

K volbě strategie integrace dojde s největší pravděpodobností v situaci, kdy se migrantská skupina 

a většinová společnost shodují na tom, že preferovaná strategie pro příchozí je integrace. Tato 

preference by ideálně měla být podporována multikulturní politikou země. Pokud jsou procedurální 

překážky a vnímaná diskriminace vysoké, strategie separace může zvítězit nad integrací, a to 

především v případech, kdy původní kultura podporuje a předává mezi generacemi rodinné vazby 

a vzájemnou závislost (Güngör, 2007). V nedávné metaanalýze Kuo (2014) zjistil, že kombinace 

kroků nacílených na zapojení do výuky a aktivního využití jazyka přijímající kultury a zachování 

původní rasové a etnické identity je nejvýhodnějším akulturačním přístupem. Strategie integrace 

nebo bikulturalismu se ukázala nejvýhodnější akulturační preferencí ve vztahu k parametrům 

duševního zdraví kulturně rozmanitých rasových / etnických menšin a migrantů.  

 

Horenczyk (1996) odhalil specifickou dvojitou konfliktní situaci v interakci preferovaných 

akulturačních strategií migrantů a jejích vnímání očekávaného akulturačního zaměření 

a požadavku ze strany většinové společnosti. Zkoumal adaptační proces u migrantů z bývalého 

Sovětského svazu v Izraeli. V této situaci ze strany migrantů došlo k výběru strategie separace. 

Migranti, tvořící rusky mluvící etnickou menšinu, chtěli zachovat svou výraznou kulturní identitu. 

Souběžně dominantní společnost očekávala, že se příchozí skupina bude asimilovat, vzdají se 

specifické etnokulturní identity ve větší míře, než migranti skutečně chtěli.  

Rozsáhlý výzkum na téma preferencí adaptačních strategií migranty ještě v roce 2000 provedl tým 

Liebkindové ve Finsku, výzkum soustředili na adaptační strategie rusky mluvících imigrantů ve 

Finsku (Jasinskaja-Lahti, 2000) – porovnávali postoje nejen rusky mluvících migrantů 

(adolescentů) a jejich finských vrstevníků. Ukázalo se, že existuje určitá korelace mezi etnickou 

identitou a akulturačními postoji a strategiemi: čím vyšší je míra uchování původní identity, tím 
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pravděpodobněji bude zvolena strategie separace a naopak, čím větší je motivace přijímat novou 

identitu přijímající země, tím negativnější bude postoj k separaci.  

Další studie byla provedena pro zjištění případných rozdílů v preferenci akulturačních strategií 

migranty ze tři zemí – Finska, Izraele a Německa – a významné rozdíly nebyly nalezeny. 

Preferovanou strategií migrantů a hostitelské populace zůstává integrace (s výjimkou Finska, ve 

kterém hostitelská populace preferuje asimilaci) (Jasinskaja-Lahti, et al., 2003).  

 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AKULTURAČNÍ PROCES  

Berry a Sam (2006), Stefanenko (2007) zkoumali faktory, které nejvíc ovlivňují schopnost jedince 

adaptovat se v prostředí nové kultury a snížit negativní důsledky akulturačního stresu. Faktory se 

dělí na skupinové a individuální. 

 

Skupinové faktory: 

 Kulturní distance (čím blíž jsou kultury dvou skupin, tím jednodušší může být adaptace, 

čím větší jsou kulturní nesouvislosti napříč kulturami, tím větší je míra akulturačního stresu) 

(Berry, 2002). 

 Historická propojenost národností a etnických skupin. 

 Rovnost postavení dvou kultur (přijímající a přicházející kultury se navzájem vnímají jako 

rovnocenné). 

 Specifika výchozí kultury – adaptace představitelů kultur, ve kterých jsou vzorce chování 

vysoce ritualizovány a tradice mají velkou moc ve společnosti, je méně úspěšná. V tomto případě 

je přítomná určitá míra arogance a přesvědčení etnické a kulturní nadřazenosti – příslušníci 

zmíněných kultur mají nízkou motivaci k adaptaci a přizpůsobení se novým podmínkám, učení se. 

Studie ukazují na nižší úroveň akulturačního stresu v případě migrantů, kteří dokážou udržovat 

vztahy s původní etnickou skupinou a původní kulturní vzorce (Vega et al., 1991). 

 Otevřenost hostitelské kultury – nakolik je hostitelská společnost tolerantní vůči odlišným 

hodnotám a normám, natolik je ochotná přijmout cizince. Přijetí ze strany hostitelské společnosti 

je vázáno s pozitivní sebeúctou a nižší úrovní akulturačního stresu (Berry, 2005). 
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Individuální faktory: 

 Věk jedince – největší schopnost adaptovat se je u mladých dospělých v produktivním věku 

a u dětí předškolního a mladšího školního věku, 

 Vzdělání a inteligence – vysokoškolské vzdělání a vyšší inteligence jsou považovány za 

faktory přispívající k rychlejší adaptaci, 

 Pohlaví nemá významný vliv na úspěšnost adaptace s výjimkou adaptace žen s původem 

z tzv. tradičních kultur. Příčinou může být nižší úroveň vzdělání ve srovnání s muži ve stejných 

kulturách a tradiční role ženy jako „opatrovníka“ tradicí v daných kulturách, 

 Absence vážných závislostí jako alkoholismu nebo drogové závislosti, duševních nemocí, 

vážných psychických problémů, 

 Znalost kultury a jazyka přijímající kultury pochopitelně usnadňuje proces adaptace, 

 Motivace migranta, jeho odhodlání adaptovat se v nové kultuře. 

V naší práci jsme se zaměřili na popis a studium specifických faktorů, které ovlivňují proces 

akulturace a adaptace a resp. výběr akulturačních strategií. To jsou faktory věku, pohlaví, 

společenského statusu (skrze úroveň vzdělání), motivace pro imigraci, sociální distance 

a tolerance. Též se podíváme na komplexní a dynamické faktory osobnostních charakteristik. 

 Faktory předcházející akulturaci 

K faktorům předcházejícím akulturačnímu procesu patří faktory věku, pohlaví, sociálního statusu 

v zemi původu (včetně úrovně dosaženého vzdělání), motivace pro migraci, sociální distance 

a tolerance. Sem patří i trvalé osobnostní rysy a charakteristiky jedince. Z osobnostních 

charakteristik jsme se soustředili na úzkostnost a rozebrali jsme ji v kap. 3.5.  

4.1.1. Věk, pohlaví a akulturace 

Jednotlivci vstupují do procesu akulturace vybavení řadou osobních charakteristik demografické, 

psychologické a sociální povahy. Například je docela známým faktem, že věk do určité míry 

ovlivňuje cestu, jakou bude jedinec akulturací procházet. Raný vstup do akulturačního procesu 

(např. v předškolním věku) obvykle zajištuje relativně hladký průběh (Beiser et al., 1993). Důvody 

pro toto nejsou jasné – předpokládá se, že u mladších dětí proces enkulturace do vlastní (výchozí) 

kultury není dostatečně dovršený, aby při kontaktu s cizí kulturou došlo k vážnému interkulturnímu 

konfliktu.  
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Dalším faktorem přispívajícím k snazší akulturaci v raném věku může být obecná psychologická 

flexibilita a přizpůsobivost, které jsou maximálně vyjádřeny u dětí předškolního věku.  

Nicméně, starší děti se často setkávají s vážnými problémy během akulturace, především v období 

adolescence a dospívání (Berry, Sam, 2006). Vysvětlením může být větší konflikt mezi požadavky 

rodičů a vrstevníky, stejně jako narůstající intrapersonální konflikty a otázky v tomto období 

mohou být posíleny kulturní transformací (Güngör , 2007; Güngör et al., 2009). 

Odlišné výsledky získal tým vědců ve Finsku – během výzkumu provedeném se skupinou rusky 

mluvících adolescentů se ukázalo, že intenzita akulturace byla více závislá na délce pobytu jedince 

v zemi než na věku, ve kterém přišel do Finska. Věk se neukázal jako významný faktor (Jasinskaja-

Lahti, 2000). 

Jedinci staršího věku (důchodci nebo starší rodiče se přestěhují za svými dospělými dětmi v rámci 

programu slučování rodiny) jsou vystaveni vyššímu riziku. V tomto případě se také uvažuje 

o souhře výše zmíněných faktorů (délce enkulturace a flexibility/přizpůsobivosti). Celý život 

strávený za podmínek jedné kultury nemůže být jednoduše ignorován v situaci, kdy se člověk snaží 

přizpůsobit životním podmínkám v cizí kultuře (Berry, Sam, 2006). Pohlaví má proměnný vliv na 

proces akulturace. Výzkumy ukazují, že ženy mohou být více vystavené ohrožení problémy než 

muži. Nicméně toto zobecnění samo o sobě závisí na relativním stavu a rozdílném zacházení 

s ženami ve dvou různých kulturách: tam, kde existuje podstatná kulturní distance, pokusy žen 

o obsazení nových rolí, které jsou k dispozici v nové přijímající společnosti, mohou vyprovokovat 

konflikt s původní kulturou žen a způsobit stav ohrožení (Naidoo, 1992). 

4.1.2. Úroveň vzdělání a akulturace 

Vzdělávání se jeví jako konzistentní faktor spojený s adaptací v nové zemi: vysoké vzdělání je 

prediktorem nižších úrovní stresu a úzkosti (Beiser et al., 1993). Pro vysvětlení tohoto vztahu byla 

navržena řada důvodů. 

Za prvé, vzdělávání je osobním zdrojem samo o sobě: analýza problémů a myšlení zaměřené na 

řešení problémů jsou obvykle vštěpovány v rámci formálního vzdělávání a pravděpodobně 

přispívají k lepší adaptaci.  

Za druhé, vzdělání koreluje s jinými zdroji, například příjmem, pracovním postavením, 

podpůrnými sítěmi atd. Zmíněné zdroje jsou samy o sobě ochrannými faktory během akulturace.  
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Za třetí, pokud mluvíme o vzdělání migrantů na území přijímající země, vzdělání může naladit 

příchozí na specifika společnosti, do které přichází. Jedná se o druh pre-akulturace do nového 

jazyka, historie, hodnot a norem nové kultury (Berry, Sam, 2006). 

Se vzděláním hodně souvisí ekonomické postavení jedince ve světě. Obecně vysoký sociální status 

(včetně vzdělávání) je zdrojem, nicméně běžná zkušenost migrantů spočívá v kombinaci ztráty 

sociálního statusu a omezené mobilitě sociálního postavení (Aycan, Berry, 1996). „Výchozí“ stav 

migranta (stav, ve kterém byl migrant ve vlastní zemi) je často vyšší než „nástupní“ status: 

reference (vzdělání a pracovní zkušenosti) jsou často znehodnocené při příjezdu. Někdy je to 

způsobeno skutečnými rozdíly v kvalifikacích, někdy je to způsobeno neznalostí a/nebo předsudky 

přijímající společnosti. Znehodnocení vzdělání a pracovních zkušeností vede ke ztrátě sociálního 

postavení a stává se rizikem stresu. Podobné skutečnosti mohou být důvodem pro zmaření 

očekávání a hlavního cíle migrace (vzestupná sociální mobilita), což vede opět k riziku různých 

poruch, například deprese (Berry, 1997). 

4.1.3. Motivace pro imigraci 

Důvody a motivy pro migraci byly již dlouho zkoumány pomocí konceptu push/pull motivace 

anebo reaktivního/proaktivního kontinua migrační motivace. Reaktivní pól dimenze je 

charakterizován jako „push“ motivace (včetně nedobrovolné nebo nucené migrace a negativních 

očekávání). Faktory „pull“ motivace tvoří proaktivní pól (sem patří dobrovolná migrace a pozitivní 

očekávání). Jednodimenzionální model umožňuje výstižnější pojímání a snadnost empirické 

analýzy. Berry a Sam (2006) odvozují určité zobecnění ve vztahu motivace–stres–adaptace.  

Migranti s vysokou „push“ motivací mají obvykle více psychických problémů v rámci 

přizpůsobení. Nicméně, migranti s vysokou „pull“ motivací měli téměř stejné množství problémů. 

Zdá se, že ti migranti, kteří jsou více reaktivní, jsou více ohroženi, ale ukázalo se, že proaktivní 

skupina je stejně tak vystavená riziku silného stresu. Je pravděpodobné, že proaktivní migranti 

mívají mimořádně intenzivní nebo příliš vysoká (dokonce nereálná) očekávání od jejich života 

v nové společnosti. Nesplněná očekávání vedou v důsledku ke zklamání a následně k většímu 

stresu. 

4.1.4. Tolerance 

Tolerance [od lat. tolerantia – trpělivost] je významné snížení ostrosti reakce na sociální podnět 

v důsledku snížení jeho významnosti pro subjekt (jedince). Jinými slovy pro kontext interkulturní 
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interakce můžeme použít pojetí tolerance jako vědomé zaměření na liberální přijetí chování, 

přesvědčení a hodnot druhých.  

Tolerance – je nedílnou charakteristikou jedince, která určuje jeho schopnost aktivní komunikace 

s životním prostředím v problémových a krizových situacích s cílem obnovit jeho psychickou 

a duševní rovnováhu, úspěšně se adaptovat, vyhnout se konfrontaci a posílit navzájem pozitivní 

vztahy mezi sebou a vnějším světem. 

Sociálně-psychologická tolerance předpokládá odolnost vůči mnohotvárnosti světa, etnickým, 

kulturním, sociálním a ideologickým rozdílům. Jako osobnostní charakteristika je vyjádřena 

pomocí systému sociálních postojů a hodnotových orientací. Tento systém je založen na schopnosti 

zachování neuro-psychické rovnováhy v různých životních situacích a v ideálním případě se jeví 

morálním imperativem zralé osobnosti (Pochebut, 2012). 

Kudrina et al. (2013) uvádí základní sociálně psychologické procesy vzniku tolerance: 

1. Tvoření správných myšlenek o lidské povaze a lidském chování. Autor atribuční teorie 

Kelly v roce 1967 nabídl dvě základní pravidla rozhodování, jejichž užívání vede 

k vytvoření správných atribucí lidského chování.  

2. Komunikace bez předpojatosti a předsudků, založená na kritériích, umožňujících rozpoznat 

a uvědomovat si předsudky. 

3. Prevence předsudku (negativních postojů), rasové a etnické diskriminace (tj. negativního 

chování) na různých společenských úrovních (rodina, škola). Opírá se o strategickou 

orientaci na vzdělání mladší generace v duchu tolerance, nikoliv předsudků. 

Jaké osobnostní rysy jsou základem tolerance jedince? 

V ruské tradici se rozlišují následující charakteristické rysy člověka: 

 Lidskost v interpersonálních vztazích, odmítnutí metod donucení a násilí. 

 Reflexivita – znalost a přijetí osobních charakteristik, silných a slabých stránek.  

 Svobodymilovnost – odmítání násilných předpisů a zákazů. 

 Převzetí odpovědnosti za přijaté rozhodnutí. 
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 Sebedůvěra, adekvátní zhodnocení vlastních sil a schopností.  

 Sebekontrola jako schopnost sebeovládání, regulace emocí a činů. 

 Vnímavost, schopnost si všimnout a rozlišit různé lidské vlastnosti a stavy. 

 Empatie. 

 Flexibilita. 

 Smysl pro humor (Yankina, 2006). 

Američtí kulturologové Gudykunst a Kim (1997), Bennet (1998), Martin a Nakayama (2000), 

Maruyama (1970) ve svých studiích také odkazují na známky, které tvoří kvalitativní obsah 

tolerantní osobnosti. Patří sem flexibilita (absence rigidity a dogmatismu v chování, schopnost 

konstruktivního řešení konfliktů), empatie (zájem o druhou osobu, schopnost rozpoznat specifika 

odlišné kultury z hlediska jejích představitelů), schopnost nepřistupovat k odlišnostem s pozice 

vlastního měřítka, spolupráce a kolaborace, touha po dialogu. 

Souhrn zmíněných příznaků tolerantního chování se jeví jako schopnost správného zacházení 

s jakýmikoliv odlišnostmi jiných lidí. Například Kim (1994) považuje toleranci za společensky 

významnou vlastnost, definuje ji jako zvláštní pozitivní způsob akceptace rozdílnosti, který 

vylučuje vývoj konfrontace a xenofobie. 

Osobnostní vlastnosti se projevují na různých úrovních projevu tolerance, protože člověk 

reprezentuje nejenom sebe samého, ale je také členem sociální skupiny, etnické skupiny, kultury. 

Proto považujeme za důležité rozebrat a prozkoumat tyto úrovně. 

Existuje mnoho přístupů klasifikace úrovní tolerance. Pokud se podíváme na toleranci jako na 

aktivní etickou pozici a psychologickou připravenost komunikovat s lidmi z různých národních, 

sociálních a kulturních prostředích, můžeme vydělit následující její typy: 

1. Osobnostní tolerance – schopnost a praktické uznání nosičů jiných hodnot, způsobů 

logického uvažování a jiných forem chování. 

2. Etnická (kulturní, náboženská) tolerance – zájem a pozornost věnovaná myšlenkám, 

zkušenostem, zvykům, chování představitelů jiných národností, etnik, náboženství a kultur. 
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3. Sociální tolerance zaměřená na zajištění udržitelné rovnováhy mezi různými sociálními 

skupinami. 

Důležitost problému tolerance dnes souvisí se skutečností, že se do popředí dostávají hodnoty 

a principy nezbytné pro celkové přežití a neomezený vývoj. Výchova kompetencí v etnické 

toleranci u mladší a dospělé generace příchozích v budoucnu bude účinně řešit etnické 

a náboženské konflikty. Etnická tolerance je založena na rozvoji citlivosti vnímání vůči etnické 

rozmanitosti prostředí. Komunikace s vrstevníky z jiných etnických kultur je důležitá pro získání 

zkušeností v dialogu, který bude základem rozvoje tolerance a adaptačních prvků. Postupně se 

rozvíjí úcta k jiným kulturám (Kovalčuk, 2005) a vzniká příležitost pro odbourání již existujících 

předsudků a stereotypů, především prostřednictvím přímého kontaktu s reálnými představiteli 

cizích kultur. Předsudky neodrážejí realitu a právě bezprostřední kontakt je dokáže zeslabit 

a dokonce i odstranit. 

Podle Morgensternové a kol. (2007) je schopnost uvědomit si předsudky a stereotypy (tolerance 

vůči odlišnosti) a schopnost získávat a analyzovat informace o cizí kultuře součástí „kulturního já“ 

(etnokulturní identity).  

Pro změnu předsudků musí být splněné následující podmínky: 

 Rovnoprávné postavení zúčastněných skupin (dominantní a menšinové).  

 Kontakt s nestereotypními jedinci 

 Příznivé společenské klima 

 Osobní kontakt členů obou skupin 

 Faktory aktualizované v průběhu akulturace. Psychologické charakteristiky osobnosti 

Akulturace je složitý a vícestupňový proces. Příprava a podpora potencionálního migranta dovolí 

minimalizovat riziko rozvinutí negativních dopadů kulturního šoku (akulturačního stresu) 

a přispívá k lepšímu začlenění migranta v přijímající kultuře. Za daných podmínek přicházející 

jedinec bude moci využít nové prostředí jako podnět k osobnímu rozvoji.   

Teoretický rámec akulturačního procesu podle Berry (2002) předpokládá, že proces akulturace 

není možný bez doprovodného procesu zvládání stresu. Tento teoretický rámec zdůrazňuje význam 

životních změn během přechodu do jiného kulturního prostředí, vyhodnocení životních změn 
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a následný výběr a realizaci strategií zvládání (coping strategií) pro jejich překonání. V rámci 

interkulturní psychologie byla akulturace často zkoumána z hlediska stresu a zvládání stresových 

situací, velký význam měla predikce psychologického nastavení jedinců. 

Stres a dlouhodobý nedostatek psychické pohody v průběhu migrace může vést ke vzniku 

nestabilního sebevědomí a projevuje se v podobě situační a rysové úzkosti (úzkostnosti), sníženého 

psychosomatického zdraví. Vysoká úroveň úzkosti je často doprovázena neadekvátními projevy 

chování jednotlivce a sníženou výkonností činností. Jako základní osobnostní rys úzkostnost přímo 

ovlivňuje schopnost jedince čelit stresům a nepříznivým životním situacím.  

Schopnost migranta odbourávat překážky a těžkosti, se kterými se setkává, jeho odolnost vůči 

stresu a efektivní strategie zvládání budou v centru následující kapitoly.  

4.2.1. Coping strategie 

Kapitola 3.3 rozebírá důležitou fázi na cestě k adaptaci migrantů v nové kultuře – tato fáze zahrnuje 

akulturační stres, který je souhrnem vlivu stresogenů a napětí, kterým běžně čelí migranti, uprchlíci 

a jiní příchozí.  

Akulturační stres se vyznačuje negativními behaviorálními a emočními reakcemi na proces 

akulturace a zkušenost s adaptačními potížemi v novém kulturním prostředí (Berry et al., 1987). 

Berry (2006) uvádí, že reakce na akulturační stres zahrnuje použití široké škály metod coping 

strategií, přičemž škála používaných strategií je široká: od konstruktivních, adaptivních strategií až 

po nekonstruktivní, maladaptivní. Zmíněná coping variabilita může vést k různým úrovním 

akulturačního stresu, který bude ovlivňovat zkušenosti migrantů v novém prostředí a následně 

preferenci toho či jiného akulturačního zaměření. Na fenomén coping strategií a pro migranty 

charakteristické coping metody se zaměříme v této kapitole. 

Není pochyb o tom, že se migranti setkávají s řadou nejrůznějších stresorů v průběhu procesu 

adaptace. Potýkají se s problémem hledání práce a ubytování, osvojení nového jazyka, zvykají se 

na jiný vzdělávací systém, setkávají se s byrokracií imigrační správy, přizpůsobují se odlišnému 

systému hodnot, přesvědčení a zvyků a tak dále.  

Obtíže běžného života v kombinaci s těžkostmi adaptace mohou převýšit osobní psychické zdroje 

jednotlivce a vést ke stresu, doprovázenému snížením psychické a fyzické pohody, úspěšnosti 

vykonávané činnosti (Brown et al., 2005).  
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Z praktického hlediska výzkum problému vyrovnávání se s obtížemi (coping strategií) přímo 

souvisí s důležitostí udržování jejich psychické pohody, úspěchů v produktivní činnosti (například 

ve studiu, v práci), výběrem účinných akulturačních strategií (Rasskazova et al., 2013). 

V situaci stresu, traumatizace se aktivizují obranné mechanizmy osobnosti. Ty deformují, 

podmiňují anebo falsifikují realitu, ve které žije imigrant. Na jedné straně mohou mít obranné 

mechanizmy v průběhu akulturace pozitivní roli – v případě, že jsou akulturační nároky na jedince 

(buď vnější, nebo vlastní, vnitřní) příliš vysoké – v tomto případě obranné mechanizmy chrání 

osobnost. Ale jen během omezené časové doby. Obecně obranný model chování málo přispívá 

k úspěšné adaptaci. Ztráta důvěry nebo minimální důvěra vůči okolí se může projevit ve vnější 

agresi, v potřebě dominance (Smolina, 2012). 

Na rozdíl od obranných mechanismů se coping strategie jeví jako formy chování zaměřené na 

překonání a řešení konfliktní, stresové situace, konkrétně na snížení účinku stresu (Terry, 1994). 

Chování je zaměřeno na akci a setkáme se s formami činností jako vyhledávání informací, postupné 

řešení problému, vyhledávání pomoci atd.  

S konceptem coping strategií (zvládání) jsou spojeny různorodé procesy, jejichž cílem je co 

nejlepší řešení osobních, mezilidských a profesních problémů, adaptace na požadavky stresogenní 

situace. Coping procesy umožňují převzít kontrolu nad stresogenní situací, oslabit nebo zmírnit její 

požadavky a obnovit psychickou pohodu. Obecně platí, že pojetí coping odkazuje na strategii 

zvládání stresu, ale můžeme také mluvit o proaktivním zvládání, zaměřeném na prevenci 

budoucích stresorů a přípravu na případné stresové situace (Odincova et al., 2013). 

Сoping strategie jsou velice různorodé. V současnosti výzkumníci rozlišují více než 400 strategií 

zvládání (Skinner et al., 2003) a udělali hodně pokusů klasifikace, ale jednotná klasifikace stále 

chybí. Původně Lazarus navrhoval rozlišovat mezi strategiemi problémově zaměřenými a emočně 

zaměřenými (Lazarus & Folkman, 1984). Coping strategie zaměřené na překonání problému 

směřují k vyřízení problému (nějakým způsobem změnit zdroj stresu, snažit se vyřešit problém), 

zatímco emočně zaměřené coping strategie jsou namířeny na snížení úrovně emocionálního nátlaku 

spojeného se stresující situací (zaměřují se na vyjádření napětí a frustrace, projev pocitů, 

sebeovládání atd.). Endler a Parker (1994) identifikovali třetí strategii: vyhýbání (projevuje se 

v pasivitě, rozptýlení a otálení). Jiné klasifikace zahrnují na problém zaměřené coping strategie 
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(monitors) a coping strategie zaměřené na vyhýbání se problému (blunters) (Rasskazova et al., 

2013).  

Z uvedených tří strategií korelují na problém zaměřené strategie s úspěšnou adaptací a úspěšným 

vyřešením problémových situací, kdežto stálé využívání emočně a vyhýbavě zaměřených strategií 

vede k maladaptacím. Každopádně už existují i studie, které zpochybňují uvedené kategorické 

přiřazení emočně zaměřených coping strategií do skupiny „neefektivních“ – především ve 

výzkumech, které se zaměřují na problematiku překonání vysoce traumatických životních událostí 

jako rizikový emoční stav nebo somatická nemoc (McWhirter et al., 2002; Austenfeld, 2004).  

Další typologie coping strategií je dělí na dispoziční a situační. V případě dispozičních strategií se 

předpokládá, že člověk nepřistupuje ke každému životnímu kontextu jako k novému, ale používá 

preferovanou sadu strategií, které zůstávají relativně stabilní v čase a podmínkách (Rasskazova, 

2013).  

Vzhledem k tomu, že smyslem coping strategií je efektivní překonání psychologicky náročné 

situace, řešení problému nebo obnovení duševní pohody, vzniká otázka, jak jednotlivé strategie 

přispívají k realizaci těchto procesů a za jakých podmínek. 

Lazarus původně navrhoval situační přístup k překonání stresu a zároveň vyslovil předpoklad, že 

na problém zaměřené strategie jsou účinnější v kontrolovaných situacích a emočně orientované 

v nekontrolovaných. Nejosvědčenější výsledek je v tom, že v nekontrolovatelných situacích je 

využití takové emočně orientované strategie jako přijetí velice důležité (Lazarus, Folkman, 1984).  

Ve skutečnosti se v závislosti na míře kontrolovatelnosti situace, která způsobila stres, mění účel 

coping strategií: v případě ovladatelnosti situace ji jedinec může aktivně měnit a řešit problém. 

V případě nekontrolované situace je nejdůležitější přizpůsobení se situaci a její přijetí. 

Kontrolovatelné situace závisí na mnoha faktorech a mohou se v průběhu času měnit. Kromě toho 

musíme uvažovat o objektivní a subjektivní (z hlediska subjektu konání) kontrolovatelnosti.  

Někteří výzkumníci navíc tvrdí, že preferované způsoby zvládání mohou být ovlivněny řadou 

různých vlastností a dimenzí osobnosti, včetně emoční stability, optimismu/pesimismu, sebeúcty 

atd. (Rasskazova, 2013).  

Coping strategie („styly“ zvládání) jsou v podstatě odpovědí na otázku, zda jedinec v různých 

stresových situacích reaguje stejným způsobem. První návrhy koncepce coping strategií 
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předpokládaly, že použití konkrétních coping strategií na základě osobnostních charakteristik 

jedince je téměř nemožné. Toto odmítání afektivního vlivu na výběr coping strategií bylo 

vysvětlováno tím, že jedinec používá strategie zvládání v stresových, extremálních situacích, které 

se liší od každodenního života, v důsledku toho mají právě situační faktory největší vliv na volbu 

zvládací strategie, nikoliv přetrvávající často využívané preference určitých strategií. Nicméně, 

výzkumníci nepopírají možnou přítomnost některých relativně stabilních coping strategií, které se 

s největší pravděpodobnosti projevují ve stresových situacích a jsou poměrně stabilní. Tedy, pokud 

jde o předvídání na úrovni globálních výsledků, ne na úrovni lidského chování v konkrétní situaci, 

můžeme se obrátit ke studiu stylistických rysů zvládání (Samsonova, 2013). 

Jiní výzkumníci se přiklánějí k myšlence, že volba coping strategií se určuje nejen vnějšími faktory, 

ale také interními (osobnostními rysy a dispozicemi). Například se ukázaly jako velmi informativní 

výsledky metaanalýzy vztahů mezi coping strategiemi a faktory „Big Five“ (Connor-Smith, 

Flachsbart, 2007). Podle analýzy jsou osobnostní rysy spojeny s jednotlivými coping 

strategiemi sice slabě, ale významně. Nejvíce konzistentní vztahy vykazují vlastnosti jako 

neuroticismus, svědomitost a extraverze, méně výrazné a stabilní vztahy vykazují vstřícnost a 

otevřenost vůči zkušenosti. Neuroticismus negativně koreluje s kognitivním přeformulováním 

problémů a pozitivně se strategiemi vyjádření negativních emocí a vyhýbání se problému v podobě 

použití „uklidňujících látek“, fantazírovaní ve formě „kdyby, jakoby“, odmítání. 

Coping strategie, pojímané jako stabilní osobnostní rysy, budou předcházet postojům a volbě 

behaviorálních vzorců. Ve studiích akulturačního stresu bylo zjištěno, že migranty používané 

akulturační strategie mají vztah ke coping strategiím (Berry, Sam, 2006). 

Již v roce 1977 Taft zmiňuje zvláštní případ adaptace člověka, vyžadující vyrovnání se s novou 

a neznámou kulturu. Tato adaptace předpokládá vyrovnávání se s novou kulturou, vyžaduje učení 

se novým reakcím a dovednostem a získávání nových informací. Lze předpokládat, že akulturace 

je tzv. coping v situaci kontaktu s novou a neznámou kulturou. Na druhé straně, coping styly 

mohou být považovány za specifické strategie v kontextu interkulturní adaptace. 

Yakushko (2010) zkoumá vztah mezi akulturačním stresem ovlivňujícím migranty (na druhém 

stupni adaptačního procesu) a následnou odezvou na tento stres ve formě coping strategií. Dochází 

k zjištění, že migranti využívají širokou škálu coping mechanismů, včetně strategií osobnostního 

růstu, emoční a instrumentální sociální podpory, akceptování a vzdání se a aktivních 
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konstruktivních zásahů do problematické situace. Autorka zdůrazňuje, že stejné coping metody 

používané migranty mohou být konstruktivní/adaptivní a nekonstruktivní/maladaptivní.  

Zajímavě interpretuje používanou strategií „Obrácení se k bohu, víře nebo náboženství“ jako 

dovolávání se podpory boha, víry a náboženských rituálů jako strategii, která může být 

konstruktivní (motivační nástroj a podpora pro vyžadovanou změnu) a zároveň nekonstruktivní 

(způsob potlačení a vzdání se) v závislosti na způsobu jejího použití v stresové situaci. 

Schmitz (1992 in Kosic, 2004), Yakhnich (2008) ukazují, že akulturační strategie významně 

korelují s coping strategiemi. Integrace pozitivně koreluje se strategiemi zaměřenými na problém; 

asimilace pozitivně koreluje se strategiemi zaměřenými na řešení problému a emočně 

orientovanými strategiemi a negativně se strategiemi vyhýbání, separace pozitivně koreluje 

s emočně a vyhýbavě zaměřenými strategiemi.  

Coping obecně pomáhá člověku se co nejlépe přizpůsobit požadavkům situace, snížit stresující 

působení situace. Při zvažování procesu adaptace v jiné kultuře, která působí jako zvláštní situace, 

ve které se člověk musí přizpůsobit jejím požadavkům, můžeme mluvit o specifických coping 

strategiích v procesu přizpůsobování se nové kultuře. Proto můžeme říci, že společné posouzení 

procesů adaptace a coping strategií je nezbytné pro komplexní analýzu situace lidské přítomnosti 

v nové kultuře a pro usnadnění procesu adaptace na život v jiných kulturách. 

4.2.1. Sociální distance 

Sociální distance [od lat. distantia – vzdálenost] je míra vzdálenosti mezi skupinami anebo 

jednotlivci ve společnosti, vnímání kvalitativních rozdílů ve vlastním sociálním postavení mezi 

partnery či oponenty v rámci spolupráce a komunikace. Sociální distance je složitý pojem, který 

odráží model osobnostní a sociální interakce, míru blízkosti mezi lidmi ve společnosti a jejich 

vzájemnou náklonnost vůči vlastním hodnotám a ideálům (Drobizheva, 1997).  

Sociální distance může být charakterizována různými způsoby: v závislosti na míře, s jakou je daná 

společenská vrstva přístupná pro osoby z jiné vrstvy; v závislosti na vnitřním pocitu nerovnosti, 

kterou jedinec vnímá vzhledem k určité části společnosti; v závislosti na tom, jak ochotně člověk 

komunikuje s osobou z jiné sociální skupiny. 

Pochebut (2012) zmiňuje, že sociální distance objektivně odráží skutečné sociální, statusové, 

politické, národní, ekonomické, věkové rozdíly mezi skupinami, jejichž členové vidí sebe sama 
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jako subjekty interakce a komunikace. Zároveň v rámci sociální psychologie pojem „sociální 

vzdálenosti“ zpravidla znamená osobní vzdálenost v pravých sociálních spolupracích 

a partnerstvích, kterou jedinec cítí, vnímá ji jako reálnou, snaží se o její zkrácení či dokonce 

překonání. V případě, že orientací jedince je interpersonální konfrontace, jednotlivec se snaží 

udržet, a pokud je to možné, zvýšit vnímaný sociální odstup. 

Ze sociálně-psychologického pohledu je rozhodujícím základem „oddělení“ subjektů sociálního 

kontaktu především subjektivní hodnocení vzdálenosti, která existuje ve vědomí každého 

z účastníků interakce. To platí zároveň pro jednotlivce a pro skupiny.  

Význam této charakteristiky interpersonálních vztahů se zejména potvrdil vypracováním 

specifického metodologického nástroje měření sociální distance – Bogardusově škály. Tato škála 

byla vytvořena v roce 1925 a byla prvním nástrojem měření zobecněného zaměření jednotlivce ve 

vztahu vůči určité etnické skupině (Boronoev, Pavlenko, 1994). 

Měřením sociální distance zjistíme status, potenciál sociálních skupin, v případě etnicky 

diferencované společnosti – sociální postavení etnických skupin. Primárně byl používán pro 

výzkum zaměření bílých Američanů vůči černochům. Posléze byly výzkumy vztahů mezi etniky 

v multikulturních společnostech soustředěné především na výzkum zaměření etnicky většinové 

společnosti vůči etnickým menšinám. 

V současné době je tato koncepce jedna z hlavních koncepcí popisujících míru blízkosti anebo 

vzdálenosti mezi sociálními a etnickými skupinami. V multikulturní společnosti se sociální 

distance počítá za indikátor postavení etnické skupiny. Rigidita sociální distance je ukazatelem 

stavu společnosti, míry rovnosti skupin, sociální a etnické tolerance (Drobizheva, 1997).  

 KOMPETENCE OSOBNOSTI V PRŮBĚHU AKULTURACE 

Pokračováním logiky teoretické části naší diplomové práce jako celku bychom rádi určili, v jakém 

praktickém směru by naše práce mohla být pravděpodobně aplikována. Jsme přesvědčeni, že 

jednou z možných oblastí aplikace je formování, podpora a posilování takových vlastností 

imigrantů, které přispívají k volbě efektivních zaměření a strategií akulturace jak pro příchozí, tak 

pro hostitelskou společnost. 
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Imigranti vstupující do prostředí cizí kultury se zároveň ocitají v zásadně nové a velmi 

problematické situaci. Za těchto podmínek imigranti jenom výjimečně disponují potřebnými 

osobními a společenskými zkušenostmi pro překonání obtíží akulturace a získávání nových 

psychologických fenoménů. Imigrant jako osobnost a hostitelská společnost jako systém čelí 

otázce, jaké znalosti, dovednosti a kompetence jsou zapotřebí pro vytvoření anebo posílení procesu 

efektivního a plynulého vstupu příchozích do nového sociokulturního prostředí.  

 

Tato kapitola bude věnovaná tématu kompetencí, které jsou nezbytné v podmínkách pluralitní 

společnosti, která se stává přirozeným prostředím pro migranta, především nás zajímají modely 

interkulturních kompetencí osobnosti, které přispívají k zvládnutí akulturačního stresu a posléze 

k výběru úspěšné akulturační strategie. Hladík (2010) uvádí, že v psychologickém poradenství 

téma interkulturních kompetencí nabylo značného rozvoje v oblasti teorie, výzkumu a praxe od 

poloviny 90. let 20. století. Pro požadavky praxe se výzkum kompetencí musel orientovat i na 

tréninkové programy, edukaci a reedukaci. Dřív, než se pustíme do podrobného rozboru koncepcí 

kompetencí a jejich aplikace do oblasti interkulturní psychologie, považujeme za důležité 

rozvedení vybraných termínů.  

V rámci naší práce považujeme za přípustné synonymické použití pojmů multikulturní kompetence 

(předpokládá se existence několika kultur vedle sebe, ale není implikace vzájemného styku 

a kontaktu) a interkulturní kompetence (zahrnuje vzájemnost, dialog odlišných kultur). Ačkoliv 

termín multikulturní má dlouholetou zahraniční tradici, postupně se prolíná s termínem 

interkulturní, jelikož v současném světě již není možná koexistence několika kultur bez jejich 

vzájemného ovlivňování. 

Kompetenční přístup se v moderní praxi používá dostatečně široce. Kompetence jsou přítomné ve 

vzdělávacích standardech a organizačních modelech používaných v predikci a evaluaci profesních 

aktivit v různých oblastech. 

Kudryavtseva (2011) uvádí, že navzdory bouřlivé historii vývoje konceptu stále ještě není 

stanovena teorie kompetencí. Existují různé výklady obsahu klíčových pojmů (kompetence, 

kompetentnost) a struktury jevů, které pokrývají tyto pojmy. Ve snaze postihnout strukturu 

kompetence se uvažuje o znalostech, dovednostech, zkušenostech, někdy se přidávají postoje, 

hodnoty, osobnostní charakteristiky, dispozice (např. talent) (Janík, 2005).  



 

56 
 

Deist a Winterton (2005) a Stoof et al. (2007) potvrzují názor, že pojem „kompetence“ se vztahuje 

k ne příliš přísnému konceptu. Stejné studie ukazují, že existují čtyři přístupy, které definují 

podstatu kompetencí a tvoří základnu příslušných aplikovaných kompetenčních modelů. 

První přístup – americký behaviorální přístup – spojuje kompetence s psychologickými teoriemi. 

Kompetence považuje za „kontejnery“, které obsahují pro psychologii tradiční objekty výzkumu – 

znalosti, dovednosti, motivaci, samoregulaci. Tento přístup předpokládá, že kompetence jsou 

tvořeny komplexem psychologických charakteristik.  

Druhý přístup – britský funkční přístup – byl zaměřen na řešení problému sjednocením profesních 

standardů. Neobsahuje psychologické pojmy, je to striktní systém požadavků, vymezení 

konkrétních rolí v organizační struktuře a dekompozice této role na seznam specifických 

požadavků. Právě britští odborníci poukazují na to, že kompetence neexistuje, dokud není stanoven 

spotřebitel nebo zákazník.  

Třetí přístup je definován jako vícerozměrný nebo celostní. Je typický pro francouzské a německé 

výzkumné školy, které se snaží najít kompromis mezi behaviorálním a funkčním přístupem ke 

kompetencím. 

Čtvrtý přístup je definován jako symbolický nebo hraniční. Předpokládá, že pojem „kompetence“ 

určuje předmět poznání, nikoliv objekt (psychické vlastnosti anebo požadovaný výsledek práce), 

proto má koncept symbolický charakter, ovlivněný především kulturním kontextem. Podle Stoof 

et al. (2007) určuje kompetence komunita, pro kterou jsou tyto kompetence relevantní, nikoliv 

samotný jedinec. Předpokládá se, že v každém konkrétním případu může být stejná kompetence 

definována jinak, a různé jevy se ocitají uvnitř hranic takové definice. Tento přístup se nazývá 

„hraniční“, neboť je pro něj charakteristická potřeba diferenciace toho, co se v této situaci počítá 

za „kompetenci“ a co je považováno za kvalifikaci, schopnost, znalost nebo dovednost. 

Bez ohledu na přístup, ke kterému se přiklání ten či onen výzkumník, koncepce kompetencí se 

považuje za možný základ pro konstrukci systémů měření a evaluace. To je důležité pro proces 

posouzení rozdílů mezi jednotlivými subjekty, mezi fází vývoje konkrétního subjektu, pro evaluaci 

rozdílů ve výkonnosti (ukazatelů výkonnosti) (Kudryavtseva, 2011). 

V praxi moderních organizací jsou kompetence považovány za vysoce efektivní nástroj pro řízení 

lidských zdrojů. Kompetence jsou seskupeny ve slovnících kompetencí, modelech kompetencí. 
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Použitelnost tohoto přístupu se odráží v konstrukci evropských modelů kompetencí pro úředníky, 

IT specialisty (The European e-Competence Framework (e-CF)) a modelech multikulturních 

kompetencí (Zigert, 2010). Zmíněné modely interkulturních kompetencí jsou aktivně navrhované 

a používané v psychologii a jiných příbuzných oborech (pedagogice, řízení personálu, ekonomice). 

Zajímavou aplikaci interkulturních modelů interkulturního tréninku pro expatriaty a lokální 

manažery přímo v zaměstnání – což je kombinace psychologie a personalistiky v oblasti 

interkulturní psychologie (Carr, 2010). 

Z psychologického hlediska je získání interkulturní kompetence složitý proces, který zahrnuje 

následující složky: 

 predispozice (osobnostní a situační faktory), 

 interkulturní konfrontace a formování interkulturní zkušenosti 

 interkulturní učení a interkulturní porozumění 

Pokud je proces zakončen, dojde k získání interkulturní kompetence (Morgensternová, Šulová, 

2007).  

Jenom popis a výčet jednotlivých kompetencí není pro praxi výzkumu a poradenství moc přínosný, 

důležitým krokem je modelování kompetencí. Je to proces konceptualizace a systematizace dílčích 

kompetencí v model, který představuje komplexní systém, který navíc pomáhá uchopit zákonitosti 

a dynamiku vzájemných vztahů jednotlivých kompetencí. 

Popis a pochopení fungování teoretických modelů interkulturních kompetencí považujeme za 

důležitý nejenom z hlediska korektního měření těchto kompetencí, ale především vzhledem 

k volbě vhodné strategie v rámci multikulturní výchovy, edukace/reedukace a jiných forem sociální 

a psychologické (a psychoterapeutické) zkušenosti.  

Chernyak (2015) porovnává modely interkulturních kompetencí uvedených ve výzkumech ze 

13 zemí a navrhuje následující klasifikaci modelů: 

 Modely univerzální a kulturně specifické. Tato terminologie je obvykle používána 

s odkazem na kulturně-specifický a univerzalistický přístup. 

 Modely definující povahu vzájemného vztahu strukturních prvků. Chernyak (2015) 

navrhuje svou vlastní souhrnnou klasifikaci uvnitř dané skupiny, do které zahrnuje pět 

modelů: nomenklaturní, strukturální, kauzální, orientační a dynamické modely. 
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 Podle pracovní náplně jedince (konkrétní modely interkulturních kompetencí manažera, 

lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, člena parlamentu, učitele a tak dále). 

Shrneme-li danou revizi, jeví se patrná tendence, že navzdory bohatému počtu modelů interkulturní 

kompetence není dosud nalezen konsenzus a jasnost ohledně struktury pojetí. Východiskem z této 

situace může být kompromisní přístup, vypracovaný na základě již existujících. 

V české literatuře podrobný výčet a analýzu stávajících modelů podává Kostková (2013), Hladík 

(2010). Modely multikulturních kompetencí jsou pohledy jednotlivých autorů a týmů autorů na 

problematiku, někdy jsou podloženy empirickým ověřením. Neexistuje jeden obecně platný model, 

který by byl všemi odborníky přijímán. Jednotlivé modely se liší především popisem obsahem 

multikulturních kompetencí a výkladem vzájemné interakce. 

Pro naši práci považujeme za důležitý podrobnější popis modelů navržených českými autory, 

jelikož se zaměřujeme na práci s migranty a interkulturní reedukaci příchozích v České republice. 

Průcha (2006) uvádí „rovnici“, která je základem pro rozvoj multikulturních kompetencí a Hladík 

(2010) na ni navazuje a představuje hierarchický model kompetencí. Zdůrazňuje kognitivní 

a behaviorální složky multikulturních kompetencí. Považuje znalosti za základy jednání a chování. 

Jedním z předpokladů pro získání znalostí je ochota učit se, poznávat. Na základě dostatečných 

znalostí a poznání můžeme zaujmout určitý postoj k interkulturní problematice. Na stejném stupni 

jako postoje se nachází tolerance a pochopení. Cílem je dojít ke vzájemné kooperaci s kulturně 

odlišnou společností a být schopen komunikace s nimi. Kooperace a komunikace jsou považovány 

za nezbytné atributy kulturně pluralitní společnosti.  

Obr. 5 Hierarchický model multikulturních kompetencí (Hladík, 2010, s. 35) 
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Morgensternová a Šulová (2007) ve své klasifikaci počítají s faktorem interkulturní senzitivity jako 

se zásadním pro zajištění úspěchu v dnešním světě. Dělí interkulturní kompetence na tři bloky 

(složky): kognitivní, afektivní a behaviorální.  

Tab. 1 Přehled interkulturních kompetencí (Morgensternová, Šulová, 2007, s. 13–14) 

KOGNITIVNÍ KOMPETENCE  

Reálný pohled na sebe sama  Posilování sebereflexe, sebepojetí 

Kulturní identita  
Uvědomit si vlastní „kulturní závaží“ – kulturní já, uvědomit si vlastní kulturní 

hodnoty, normy a tradice a jejich význam pro svoji osobnost 

Poznatky o cizí kultuře  

Získat poznatky o cizí kultuře 

Přiblížit se způsobu myšlení v cizí kultuře 

Správně analyzovat chování příslušníka cizí kultury 

Uvědomit si rozdíly mezi vlastní a cizí kulturou 

Předcházení předsudkům, 

stereotypům, 

Tolerování odlišnosti  

Naučit se být kulturně otevřený a tolerantní 

Posílit pozitivní postoj vůči cizím kulturám 

AFEKTIVNÍ KOMPETENCE  

Interkulturní senzitivita 

a adaptabilita  
Citlivost vůči cizí kultuře a schopnost adaptability 

Empatie  Vcítit se do cizích mentalit, jejich specifik a lépe interpretovat cizí vzorce chování 

Interpersonální vztahy 

a jejich prožívání  

Správně interpretovat emoce v dané kultuře 

Uvědomovat si interpersonální distanci a blízkost v dané kultuře a jejich specifika 

BEHAVIORÁLNÍ 

KOMPETENCE 

 

Umění interkulturní 

komunikace  

Schopnost komunikovat bez komunikačních šumů a nedorozumění, autenticita 

projevu, umění naslouchat, uvědomění si a respektování formálních pravidel v 

cizích kulturách, práce s neverbální komunikací (význam artefaktů), pochopení 

specifičnosti humoru a ironie 

Řešení interkulturních 

konfliktů/problémů  

Vnímat a správně interpretovat 

Konfliktní situace 

Naučit se strategii řešení konfliktů 

Schopnost kooperace a 

práce v interkulturním 

týmu  

Respektovat ostatní 

Pochopit svoji roli v týmu 

Přispívat k rozvoji týmu a facilitovat jej  
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Mistrík (1999) se zaměřuje na následující cíle multikulturní výchovy, které představují jednotlivé 

schopnosti neboli kompetence nezbytné pro fungování v multikulturní společnosti: 

- Schopnost včlenit různorodé kultury a společenství do světové historie. 

- Schopnost překonat egocentrický pohled na svět. 

- Schopnost vidět a chápat vzájemnou komunikaci a dynamiku kultur v historii. 

- Schopnost vést dialog s jinými kulturami. 

- Schopnost chápat vztahy vlastní kultury s jinými kulturami. 

- Schopnost být tolerantní a empatický vůči jiným kulturám a schopnost starostlivosti o jiné 

kultury. 

 

Švarcová (2008) uvádí, že multikulturní výchovu musíme chápat přes multidimenzionální aspekt, 

a popisuje interkulturní faktory související s multikulturní výchovou, což znázorňuje i její 

následující schéma. 

Obr. 6 Schéma faktorů souvisejících s multikulturní výchovou (Švarcová, 2008, s. 28). 
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Na závěr můžeme konstatovat, že většina interkulturních modelů kompetencí se začleňuje do 

multidimenzionálního a celistvého přístupu ke kompetencím. Tento přístup spojuje behaviorální 

a funkční názor na kompetence. Díky tomu máme možnost uvažovat o specifikách a vzájemných 

vztazích chování (pro diagnostické a praktické účely), určených psychologickými 

charakteristikami jedinců (nosičů kompetencí), a požadavcích, definovaných v rámci interakce 

různých kultur.  

V pracích českých výzkumníků, které pracují s modely interkulturních a multikulturních 

kompetencí se setkáváme s aspekty tolerance, komunikace, kooperace, poznávání cizí kultury 

a společnosti. Na základě zmíněných kompetencí můžeme předpokládat, že se tyto kompetence 

(a modely je zastupující) mohou stát jádrem rozvoje různých druhů vzdělávacích, vývojových 

a tréninkových programů. Na jedné straně, tyto programy mohou podporovat imigranty 

v překonání jejich potíží adaptace. Na druhé straně umožní hostitelské společnosti ovlivňování 

procesu adaptace a upřednostnění nejvhodnějších forem adaptace pro konkrétní kulturu 

a společnost. 

 ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

Teoretická část naší práce je založena na deduktivním principu: zaměřili jsme se na obecné pojetí 

kultury a explikovali teoretické a metodologické základy našeho výzkumu. Vycházeli jsme z 

integrativní koncepce kultury, která představuje kulturu jako dynamické heterogenní prostředí.  

Na jedné straně tvoří kulturní prostředí úroveň psychologických fenoménů jedinců a sociálních 

skupin, a na druhé straně je toto prostředí jimi tvarováno a transformováno. Zaměřili jsme se na 

aspekt osobnostní reprezentace kultury – subjektivního obrazu kultury, který je úzce spjatý s 

psychologickými charakteristikami osobnosti (skupiny), její etnickou identitou, sociálním statusem 

a sociální rolí. 

V centru našeho výzkumu je jedinec (skupina) v situaci interakce s  pro něj novou kulturou, do 

které přichází v dospělosti, jinými slovy se ocitá na „křižovatce“" vlivu dvou kultur. Proto jsme za 

teoretickou základnu zvolili nejdůležitější pojmy interkulturní psychologie, zejména teoretický 

model průběhu akulturace a adaptace podle Berry. Tento model odpovídá vybranému pojetí 

kultury. Akulturaci chápeme jako víceúrovňový a multifaktoriální proces kulturních a 

psychologických změn, ke kterým dochází v důsledku kontaktu mezi kulturami. Důležitými prvky 
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tohoto procesu jsou: interakce mezi dominantními a nedominantními skupinami, akulturační stres 

a jiné různorodé faktory, které ovlivňují průběh a výsledek procesu akulturace. 

Na základě výše uvedeného modelu akulturace jsme identifikovali následující proměnné jako 

faktory předcházející akulturaci: sociodemografické faktory, toleranci a úzkostnosti. Faktory 

prožívané úzkosti, vnímané sociální distance a coping strategií jedince jsou chápány jako faktory 

aktualizované v průběhu akulturace. 

V poslední kapitole teoretické části rozebíráme oblast praktické aplikace konkretizovaného 

akulturačního modelu. Za příklad praktické aplikace považujeme systém interkulturních 

kompetencí. Zkoumání rozmanitosti, formování a posílení interkulturních kompetencí považujeme 

za podstatnou pomoc při překonání akulturačního stresu imigranty a při výběru takových 

akulturačních strategií, které jsou efektivní a přiměřené podmínkám přijímající společnosti. 

V empirické části naší práce se zaměřujeme na zkoumání zmíněných psychologických 

a demografických faktorů u zvolené skupiny migrantů. Výzkum bude mít explorativní charakter 

a hlavní důraz bude kladen na zjištění specifik zkoumaného souboru migrantů, ověření již 

existujících teoretických předpokladů pro fungování akulturačních preferencí a případné odhalení 

významných prediktorů akulturačních strategií. 

II. EMPIRICKÁ ČÁST 

 VÝCHODISKA VÝZKUMU 

Empirická část práce navazuje na témata prezentovaná v teoretické části. Ve středu naší pozornosti 

budou psychologické aspekty migrace, specifika procesu akulturace rusky mluvících 

migrantů v České republice. Soustředili jsme se na hledání vzájemných souvislostí mezi faktory 

ovlivňujícími preferenci akulturačních strategií.  

Základní metodou pro účely naší práce byla zvolena dotazníková baterie. Respondenti byli 

osloveni v Praze v průběhu šesti měsíců v letech 2015–2016.  
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 CÍLE VÝZKUMU A HYPOTÉZY 

Základním cílem našeho výzkumu je zmapování a popis akulturačních preferencí rusky mluvících 

migrantů v České republice. V rámci této kvantitativní studie se zaměřujeme na prozkoumání 

vzájemných souvislostí mezi vybranými faktory ovlivňujícími prožívání akulturačního stresu a 

následnou volbu akulturačních strategií: faktory předcházejícími procesu akulturace 

(sociodemografickými faktory, úzkostností, tolerancí) a faktory aktualizovanými v průběhu 

akulturace (vnímanou sociální distancí, coping strategiemi).  

 

Vycházíme z předpokladu, že sociodemografické a osobnostní charakteristiky budou 

manifestované při výběru akulturačních strategií jednotlivců, a tedy v případě potvrzení určitých 

vztahů mezi těmito proměnnými bychom mohli hovořit o prediktorech určitého typu adaptační 

strategie v budoucnu. Pro splnění tohoto cíle potřebujeme prozkoumat existenci vztahu mezi 

akulturačními strategiemi a osobností migrantů, což umožní rozšířit naše chápání vzájemných 

interakcí mezi vybranými faktory v průběhu akulturace. 

 

Na základě publikovaných a v teoretické časti uvedených parciálních zjištění, můžeme v oblasti 

našeho exploračního výzkumu formulovat řadu hypotéz:  

 

Hypotéza č. 1 

Podle studií Berry a Sam (1997), Horenczyk (1996), Sam (1995) je zaznamenána poměrně vysoká 

preference integračního přístupu, následně jsou preferované strategie separace a asimilace. 

Předpokládáme, že ve zkoumaném souboru respondentů struktura preferencí akulturačních 

strategií bude odpovídat výše zmíněnému obecnému trendu akulturačních preferencí. 

H01: Neexistuje významná preference určité akulturační strategie mezi migranty. 

Hypotéza č. 2 

Pohlaví má variabilní vliv na proces akulturace. Ale existuje názor, že ženy mohou být více 

v ohrožení v průběhu akulturace než muži. Beiser et al. (1993) předpokládá, že muži migranti si 

budou vybírat efektivnější akulturační strategie (integrace, asimilace). Kdyžto ženy jsou v průběhu 

akulturace vystaveny většímu riziku a mají více problémů s přijímáním nových kulturních a 
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společenských rolí. Předpokládáme, že existuje statisticky významný rozdíl mezi preferencí 

akulturačních strategií mezi muži a ženami. 

H02: Neexistuje významný rozdíl v preferenci akulturačních strategií mezi migranty a migrantkami. 

Bude-li hypotéza H02 zamítnuta, budou rozdíly mezi skupinami migrantů dále specifikovány 

pomocí následujících hypotéz: 

 H02a: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie separace mezi migranty 

a migrantkami. 

 H02b: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie marginalizace mezi migranty 

a  migrantkami. 

 H02c: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie integrace mezi migranty 

a  migrantkami. 

 H02d: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie asimilace mezi migranty 

a  migrantkami. 

Hypotéza č. 3 

Berry (2002) upozorňuje na určitá rizika vstupu do procesu akulturace v dospělosti a předpokládá, 

že s rostoucím věkem migranta roste riziko volby méně efektivních strategií akulturace. 

Předpokládáme, že existuje vztah mezi strategiemi akulturace a věkem: starší migranti se budou 

snažit udržovat původní kulturu a budou méně otevření nové kultuře (preference strategie 

marginalizace, separace), kdyžto mladší lidé budou preferovat strategie zaměřené na kontakt 

s novou kulturou a její přijetí (strategie integrace a asimilace). 

H03: Neexistuje vztah mezi preferencí strategií akulturace a věkem migranta. 

Bude-li hypotéza H03 zamítnuta, budou rozdíly mezi skupinami migrantů dále specifikovány 

pomocí následujících hypotéz: 

 H03a: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie separace a věkem migranta. 

 H03b: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie marginalizace a věkem migranta. 
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 H03c: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie integrace a věkem migranta. 

 H03d: Neexistuje významný rozdíl v preferenci strategie asimilace a věkem migranta. 

Hypotéza č. 4 

Podle výzkumu Jasinskaja-Lahti (2000) se skupinou rusky mluvících adolescentů ve Finsku se 

ukázalo, že intenzita akulturace byla více závislá na délce pobytu jedince v zemi než na věku, ve 

kterém migrant přichází do cizí země. Předpokládáme pozitivní vztah mezi délkou pobytu a volbou 

strategií zaměřených na kontakt s přijímající společností (integrace, asimilace) a negativní vztah 

se strategiemi, podstatou kterých je ohraničený kontakt s novou kulturou (strategie separace a 

marginalizace). 

H04: Neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a délkou pobytu migrantů na území České 

republiky. 

Bude-li hypotéza H04 zamítnuta, budou rozdíly mezi skupinami migrantů dále specifikovány 

pomocí následujících hypotéz: 

 H04a: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií separace a délkou pobytu migrantů na 

území České republiky. 

 H04b: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií marginalizace a délkou pobytu migrantů 

na území České republiky. 

 H04c: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií integrace a délkou pobytu migrantů na 

území České republiky. 

 H04d: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií asimilace a délkou pobytu migrantů na 

území České republiky. 

Hypotéza č. 5 

Lepshokova (2012) považuje toleranci spolu s etnokulturní identitou za jeden z nejdůležitějších 

faktorů ovlivňujících výběr akulturační strategie. Zaměřujeme se na několik druhů tolerance 

zároveň – etnickou, sociální a osobnostní a předpokládáme, že mezi každou z nich existuje 

signifikantně významný vztah s výběrem akulturační strategie.  



 

66 
 

H05: Neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a tolerancí. 

Bude-li hypotéza H05 zamítnuta, budou rozdíly mezi skupinami manažerů dále specifikovány 

pomocí následujících hypotéz: 

 H05a: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií separace a tolerancí 

 H05b: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií marginalizace a tolerancí. 

 H05c: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií integrace a tolerancí. 

 H05d: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií asimilace a tolerancí. 

Hypotéza č. 6 + 7 

Ovchinnikov a Sultanova (2014) studovali psychosomatické problémy, které doprovázejí 

psychologickou akulturaci studentů-migrantů, a pro účely výzkumu použil STAI dotazník. U 

studentů-cizinců byla zjištěna vysoká míra rysové úzkosti a průměrná úroveň situační úzkosti. 

Studie souvislostí mezi úzkostí, somatickými potížemi a psychologickou adaptací studentů-

migrantů v novém sociokulturním prostředí ukázala významný vztah akulturace, situační a rysové 

úzkosti a psychosomatických potíží. 

A) H06: Neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a úzkostností. 

Bude-li hypotéza H06 zamítnuta, budou rozdíly mezi skupinami manažerů dále 

specifikovány pomocí následujících hypotéz: 

 H06a: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií separace a úzkostností. 

 H06b: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií marginalizace a úzkostností. 

 H06c: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií integrace a úzkostností. 

 H06d: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií asimilace a úzkostností. 

B) H07: Neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a úzkostí. 

Bude-li hypotéza H07 zamítnuta, budou rozdíly mezi skupinami manažerů dále 

specifikovány pomocí následujících hypotéz: 

 H07a: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií separace a úzkostí. 



 

67 
 

 H07b: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií marginalizace a úzkostí. 

 H07c: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií integrace a úzkostí. 

 H07d: Neexistuje vztah mezi akulturační strategií asimilace a úzkostí. 

 

V rámci výzkumných otázek jsme se rozhodli prozkoumat dosud v literatuře nepopsané anebo málo 

popsané vztahy: 

 

VO1: Chceme prozkoumat vztah mezi vnímanou sociální distancí a ukazateli úzkosti/úzkostlivosti 

a akulturačními strategiemi. Zajímá nás, jestli vnímaná sociální distance, anebo vnímaná míra 

přijetí cizince (jak mě přijímají jako migranta a příslušníka určité etnické skupiny) v nové 

společnosti má vztah s preferencí určité akulturační strategie: 

 Jak souvisí rostoucí vnímaná sociální distance s volbou určité akulturační strategie? 

V ruskojazyčné odborné literatuře jsme se setkali s předpokladem, že vnímaná sociální distance a 

rigidita kulturního stereotypu je výraznější u jedinců s vysokou úrovní úzkosti (situační a 

osobnostní) (Kondratjev, Iljin, 2007). Chceme prozkoumat, jestli se v našem souboru respondentů 

prokáže zmíněný předpoklad.  

 Jak souvisí prožívaná úzkost a úzkostnost s vnímáním sociální distance (vnímáním 

toho, jak mě přijímá česká společnost jako představitele určité etnokulturní 

skupiny)?  

VO2: Na základě výzkumu Yakhnich (2008) předpokládáme pro náš výzkumný soubor existenci 

signifikantního vztahu mezi coping strategiemi a volbou akulturačního postojů. Pokud tento vztah 

mezi zmíněnými faktory v případě našeho vzorku existuje, chceme prozkoumat, jaký je tento vztah 

(kladný/záporný).  

 Existuje vztah mezi volbou akulturačních strategií migranty a jejich coping 

strategiemi? 

 Jaké konkrétní coping strategie korelují s čtyřmi strategiemi akulturace?  
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VO3: V rámci naší práce chceme se zaměřit nejen na zmapování pravděpodobných vzájemných 

vztahů mezi jednotlivými faktory, ovlivňujícími proces akulturace, ale také se pokusit o odhalení 

vlivu těchto faktorů na psychickou pohodu (úzkostné prožívání) jedince. O podobné odhalení 

vzájemných vztahů se pokusila Bottaeva (2009) při studiu vlivu adaptace ekonomických migrantů 

na jejich psychologickou pohodu. 

My se pokoušíme o další exploraci akulturačních strategií. Zkoumáme vztahy mezi akulturačními 

preferencemi jako závislými proměnnými a prediktory těchto strategií, zvolenými na základě 

prostudované literatury a ověřených na základě vlastních hypotéz. 

 Existuje nenáhodný vztah mezi zkoumanou proměnnou (strategií separace, 

marginalizace, integrace a asimilace) a zvolenými prediktory?  

 Jaké prediktory popisují závislé proměnné a jak? 

 VÝBĚR RESPONDENTŮ 

 Kritéria pro výběr respondentů 

S ohledem na cíle a specifika našeho výzkumu jsme se soustředili na níže uvedená kritéria výběru 

respondentů. Jedná se o: 

 Pohlaví.  

 Věk. Kritérium se týká věkového rozmezí 18 až 60 let, tzv. produktivního věku. 

 Národnost a mateřský jazyk. Cílem bylo zaměřit se na adaptaci osob s odlišnou národní 

identitou v podmínkách přijímající české kultury. Největší populace cizinců v České republice 

a zejména hlavním městě Praze je populace rusky mluvících migrantů. Tato skupina je velice 

heterogenní, proto jsme se rozhodli pro omezení výběru na nejvíce zastoupenou skupinu migrantů 

– etnokulturní skupinu Ukrajinců (ČSÚ, Ročenka 2015). Dalším požadavkem týkajícím se národní 

příslušnosti je mateřský jazyk respondentů. Pro účely výzkumu jsme se snažili vybrat z nabídky 

psychodiagnostických metod adaptovaných na mateřský jazyk zkoumaného vzorku. Vědeckým 

jazykem v bývalém Sovětském svazu, kam patřila i Ukrajina, byla tradičně ruština, proto se zde 

doposud většina vědeckých prací a adaptovaných psychodiagnostických metod publikuje v ruském 

jazyce (Tarhov, 2004). 

 Délku pobytu v ČR. Omezili jsme toto kritérium na 2–24 měsíců (přiměřeně časovému 

rámci stádia kulturního šoku). 
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 Dosaženou úroveň vzdělání. Jeden ze sledovaných faktorů, který ovlivňuje akulturaci 

migrantů, je sociální status. Vzdělání je jedna z forem vyjádření sociálního statusu, a proto jeho 

sledování u vybrané skupiny imigrantů považujeme za důležité. 

 Motivaci pro imigraci do ČR. Rozumíme tomu, že spektrum motivací pro imigraci je velice 

široké, ale za účelem operacionalizace tak složitého parametru jsme se omezili na formální stránku 

motivace, vyjádřenou typem účelu dlouhodobého pobytu v České republice. Nejčastěji se 

setkáváme se čtyřmi důvody pro žádání o dlouhodobý pobyt: ekonomická migrace, azyl, studium 

a sloučení s rodinou.  

 Vizi do budoucna. Tím jsou myšleny plány migrantů ohledně toho, zda v České republice 

chtějí zůstat nebo ne (případně neví). 

 Metoda výběru souboru 

Výzkumný vzorek tvoří skupina migrantů a uprchlíků, kteří v roce 2015–2016 bydlí (bydleli) na 

území ČR a doba pobytu je (byla) maximálně 24 měsíců.  

 

Základní způsoby oslovení respondentů: 

 osobní oslovení respondentů na veřejných akcích; 

 oslovení klientů neziskových organizací pracujících s migranty a uprchlíky; 

 šíření elektronických dotazníků pomocí sociálních sítí; 

 užití osobních kontaktů z řad imigrantů. 

 

   V průběhu realizace našeho výzkumu se ukázalo, že nejefektivnější variantou pro sběr dat bude 

kombinace dvou typů výběru – příležitostného (princip dostupnosti respondentů) a lavinového 

výběru (samovýběru) neboli techniky sněhové koule (snow-ball technique). Příležitostný výběr 

představuje vzorek, do kterého doslova zařazujeme toho, kdo je k dispozici. Lavinový výběr 

funguje na principu sněhové laviny. Stejně jako se nabaluje na sebe další a další sníh, když se valí 

z kopce, my oslovíme jednoho příslušníka námi požadované populace s tím, jestli by informaci o 

našem výzkumu mohl reprodukovat dalším příslušníkům dané populace (Ferjenčík, 2000).   

Tento přístup jsme zvolili navzdory snížení nároků na reprezentativnost zkoumaného souboru, což 

je oprávněným krokem v pilotních studiích a předvýzkumech a také v případě těžko dostupné 

skupiny imigrantů, ve které se nemůžeme volně pohybovat, jako tomu bylo v případě skupiny 

rusky mluvících migrantů přicházejících ze zemí bývalého Sovětského svazu. 
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Diplomová práce může být považována za předvýzkumné zmapování problematiky akulturace 

rusky mluvících cizinců v ČR, a proto použitý výběr považujeme za adekvátní.  

 

 POPIS SOUBORU 

Dotazníky byly získány od celkem sto dvanácti respondentů, šetření se zúčastnilo 41 mužů 

(36,61 %) a 71 žen (63,39 %). 

Věkové rozložení ukázalo, že průměrný věk respondentů je 33,1 (s = 3,5), minimální věk 

respondentů 18 let a maximální 62 let. 

Nahlášená etnická příslušnost respondentů má následující rozložení: 80 Ukrajinců (71,43%), 25 

Rusů (22,32%), 6 Bělorusů (5,36%). Tato situace odpovídá situaci etnického rozložení popsanou 

Tarhovem (2004) ve východní Ukrajině, kde k nejvíce zastoupeným etnickým skupinám patří 

Ukrajinci (78 %), Rusové (17 %), Bělorusové (0,6 %). 

Většina respondentů ve výběru má vysokoškolské vzdělání (78 osob), základní vzdělání má 20 

osob a střední odborné vzdělání má 15 osob: 

Graf 1 Rozložení vzdělání respondentů 

 

 

Omezení délky pobytu migrantů na území České republiky na 2 až 18 měsíců bylo jedním z kritérií 

výběru, nicméně za reálných podmínek jsme připustili možnost začlenění respondentů s délkou 

pobytu max. 2 roky. Průměrná délka pobytu činí 15,46 (s = 2,69) měsíců. Rozložení podle délky 

pobytu lze vidět podrobněji v příloze 3.   
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Jeden z faktorů, který se zkoumá v rámci akulturační teorie, je v důvod/motivace pro migraci. 

V rámci našeho výběru se 36 migrantů přestěhovalo z důvodů ekonomické migrace, 17 

respondentů požádalo o azyl, 36 respondentů přišlo za studiem a 21 migrantů mělo jako důvod pro 

migraci sloučení s rodinou již žijící v České republice. 

 

Graf 2 Rozložení motivace pro migraci respondentů 

 

 

 

Plány do budoucnosti vypadají ve výběru následovně: v České republice chce zůstat 68 migrantů, 

domů se chce vrátit 14 migrantů, 30 migrantů se nerozhodlo.  

Graf 3 Rozložení plánů na budoucí trvalý pobyt respondentů 
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 SITUACE ŠETŘENÍ 

Sběr dat probíhal v období od září 2015 do března 2016. Dotazníky byly předložené respondentům, 

kteří splňovali předem stanovená kritéria. 

Dotazník byl administrován dvěma způsoby. V rámci předvýzkumu jsme zjistili, že návratnost on-

line dotazníku byla velice nízká, a proto jsme se rozhodli pro osobní oslovení respondentů a šíření 

dotazníků v papírové podobě – především mezi klienty organizací pracujících s migranty, na 

společenských a kulturních akcích, v rámci kterých se imigranti setkávají.  

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi pracujícími v oblasti poskytování pomoci migrantům 

a uprchlíkům jsme osobně a elektronicky oslovili s žádostí o vyplnění dotazníkové baterie cca 200 

respondentů z řad migrantů. Z tohoto počtu:  

 150 (75 %) respondentů bylo ochotných vyplnit dotazník a vrátili ho. 

 112 (56 %) respondentů splnilo kritéria výběru. 

 35 (17,5 %) vyplněných dotazníků nebylo do výzkumu zařazeno, protože nevyhovovalo 

kritériím. 

Využili jsme dva způsoby administrace dotazníků:  

a) osobní oslovení a administrace ve formě „tužka–papír“ 

b) osobní oslovení přes e-mail s předáním elektronického odkazu na on-line formulář 

dotazníku.  

Znění papírového dotazníku a elektronického formuláře bylo identické. Znění dotazníku v ruské, 

originální verzi a jeho překlad do češtiny viz přílohy 7 a 8. 

V případě elektronického oslovení respondentů byl současně s odkazem na dotazník zasílán i tzv. 

průvodní dopis v ruštině, jehož součástí bylo: 

• představení se, 

• vysvětlení, že dotazník je součástí výzkumu v rámci diplomové práce, 

• slib zachování anonymity, 

• kontaktní informace pro případné dotazy respondentů. 
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Zpracování získaných dat probíhalo také ve dvou fázích. Dotazníky v papírové formě byly ručně 

zpracované a uložené do souboru ve formátu .xlsx. Tento typ administrace a zpracování dat je 

časově náročnější ve srovnání s elektronickými dotazníky, v jejichž případě se po uložení 

získaných dat automaticky vypracovával .xlsx soubor.  

Navzdory výchozímu předpokladu, že elektronická administrace bez osobního setkání a možnosti 

vysvětlit účel a cíle výzkumu bude neúspěšná, kombinace způsobů zaslání elektronických 

dotazníků konkrétním respondentům (po osobním oslovení) s prosbou o šíření dotazníku 

(elektronického odkazu na dotazník) uvnitř sítě imigrantů se ukázala jako velice efektivní (70 

dotazníků bylo vyplněno a zasláno zpět během dvaceti dní).  

Existují značné výhody on-line administrace dotazníků ve srovnání s tradiční metodou „tužka–

papír“. V rámci diplomové práce stojí na prvním místě faktor „úspornosti“ – on-line dotazník 

umožňuje uspořit čas, peníze a lidské zdroje (například on-line administrace umožňuje snadnou 

úpravu dotazníku ve stadiu návrhu a předvýzkumu, snadné zpracování získaných dat). 

Kvantitativní výzkum vyžaduje větší počet respondentů, zaručující větší přesnost a spolehlivější 

statistickou indukci. Při našem výzkumu vznikla potřeba nalezení kontaktu s konkrétní skupinou 

respondentů, která byla za normálních podmínek těžko dostupná, je to běžná situace, zejména u 

vyšetření marginálních sociálních skupin (Reips, 2002). Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro 

rozšíření vzorků pomocí on-line dotazníků. Online metody mohou být pro respondenta příjemnější, 

neboť vyplňuje dotazník sám a není vystaven stresující situaci přítomnosti realizátora výzkumu. 

Důležitým faktorem jsou podmínky anonymity – respondenti jsou za on-line podmínek více 

otevření, což snižuje zkreslení údajů (snížení vlivu faktoru sociální desirability) (Krantz, Dalal, 

2000). 

K potencionálním rizikům on-line administrace patří především menší kontrola nad chováním 

respondenta. V případě administrace ve formě „tužka–papír“ je kontrola vyplnění dotazníků 

maximální – návratnost dotazníků byla téměř 90 %. Výjimkou byli respondenti, kteří odmítali 

vyplňovat dotazník.    

 VÝZKUMNÁ METODA 

 Konstrukce dotazníkové baterie 

V naší výzkumné práci jsme se zaměřili na kvantitativní metodologii, v rámci které jsme se 

rozhodli pro dotazníkové metody. 
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Dotazníky jsou vhodné především pro situaci, která nevyžaduje složité technické zařízení 

a umožňuje úsporu času a financí pro sběr dat, jednodušší kvantifikace a analýzy získaných 

výsledků (pomocí matematického zpracování dat). Kromě toho dotazníkové metody umožňují 

hromadné pokrytí velkého množství respondentů. Při jejich použití je garantována větší anonymita 

než například v případě rozhovoru, proto respondenti mohou odpovídat s větší upřímností. 

Každopádně dotazníky jako metoda sběru výzkumných dat mají určitý počet omezení. Například 

jedna z restrikcí této metody vyplývá ze stejného pramenu jako jeho výhody – v situaci anonymity 

existuje možnost, že jedinec nebude vyjadřovat své skutečné názory a pocity, ale spíše postoje 

a postoje, které budou respondenta ukazovat v nejlepším světle (fenomén tzv. sociální desirability). 

Stejně tak k slabým stránkám dotazníků patří menší informativnost – pokud bude některá z otázek 

dotazníku pro respondenta nejasná, respondent nemá možnost se doptat ohledně jejího významu 

(Ferjenčík, 2000; Krantz, Dalal, 2000). 

Vzhledem k tomu, že jsme se zaměřili na skupinu migrantů s délkou pobytu v České republice do 

dvou let (tzv. fáze kulturního šoku), snažili jsme se přizpůsobit dotazníky zkoumané populaci. Při 

výběru metod pro sestavení dotazníkové baterie jsme se řídili především dostupností metod, které 

by byly standardizované v ruštině, abychom se vyhnuli úskalím neadaptovaných metod. Zároveň 

jsme se soustředili na metody, které by v nejlepším případě byly adaptované na ruštinu, ověřené 

časem a praxí. 

Sestavená baterie se snaží vystihnout psychologické charakteristiky, které mají potenciálně vliv na 

zvolenou strategii akulturace migrantů. Dotazníková baterie se skládá z pěti dotazníků. Chtěli jsme 

se držet co nejblíže původním ověřeným metodám, podpořit přesnost měření, proto jsme ponechali 

původní škálování jednotlivých dotazníků.  

12.1.1.  Úzkost a úzkostnost 

Měření situační a rysové úzkosti jako vlastnosti jedince je obzvlášť důležité, protože tato úzkost 

do značné míry určuje chování subjektu. Většina známých metod měření úzkosti umožňuje měření 

buď rysové úzkosti (trvalá osobnostní charakteristika, dispozice, která podává představu 

o individuálních rozdílech v reakci na nejrůznější stresory), nebo situační úzkosti (stav, reakce 

osobnosti na různé, nejčastěji sociálně psychologické stresory). Jedinou metodou, která umožňuje 

zároveň diferencované měření úzkosti jako osobnostního rysu a jako stavu, je metoda STAI 

(Spielberger et al., 1970). Chataway a Berry (1989) porovnávali stres, úzkost, coping strategie u 
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třech skupin studentů v reakci na hodnocení na vysoké škole. Tento výzkum probíhal v Kanadě 

s použitím dotazníku STAI.  

Spielberger Trait Anxiety Inventory (STAI, Spielberger et al., 1970) je dotazníkem používaným 

pro diagnostiku úzkosti a úzkostnosti. Do česko-slovenského prostředí jej uvedli autoři Müllner, 

Ruisel a Farkaš, kteří jej roku 1980 vydali i s česko-slovenskými normami (Müllner et al., 1980). 

V našem výzkumu byla použita adaptovaná ruská verze originální verze – Metodika ocenki 

trevožnosti Ch. D. Spilbergera i J. L. Hanina (Hanin, 1976, 1977a, 1977b). Adaptace a validizace 

škály reaktivní a rysové úzkosti, vyvinuté společností Spielbergerem et al. (1970). Obecně platí, že 

průměrná úroveň úzkosti a úzkostnosti se ukázala srovnatelnou s ukazateli situační a rysové 

úzkosti, zjištěnými na různých vzorcích ve Spojených státech, Maďarsku, Indii a dalších zemích 

(Spielberger, Sharma, 1976).  

Škála reaktivní a rysové úzkosti má 40 položek, rozdělených na dvě oddělené subškály, které měří 

odděleně obě formy úzkosti:  

 První část dotazníku – subškála situační úzkosti (podle české verze X-1). Respondent je 

vyzván odpovědět na otázku „Jak se cítíte právě teď?“. Tato subškála sleduje pocity 

subjektivního napětí, které variují v intenzitě a mění se v čase. Položky vykazují vyšší 

průměrné hodnoty v apriorně stresových situacích než v nestresových. Odpovědi jsou 

hodnoceny čtyřstupňově (1 = téměř nikdy, 2 = někdy, 3 = často, 4 = téměř vždy). 

 Druhá část dotazníku – subškála rysové úzkosti, úzkostnosti (podle české verze X-2). 

Respondent je vyzván odpovědět na otázku „Jak se obvykle cítíte?“. Tato subškála měří 

úzkostnost jako vlastnost či dispozici. Sleduje individuální rozdíly v tendenci vnímat svět, 

v projevech specifických emočních stavů. Odpovědi jsou hodnoceny 4stupňově (1 = vůbec 

ne, 2 = jen trochu, 3 = docela dost, 4 = velmi) (in Müllner et al., 1980). 

Maximální hodnota, kterou může respondent v každé části dotazníku získat, je 80, minimální 

hodnota je 20. Platí, že čím vyšší hodnota, tím vyšší je stupeň aktuální úzkosti nebo úzkostnosti. 

12.1.2.  Coping strategie 

Dotazník zvládání COPE navržený Carverem et al. (1989) patří k nejčastěji používaným metodám 

ve světové praxi diagnostiky coping strategií.  

Dotazník COPE umožňuje měření jak situačních strategií, tak i s nimi spojených dispozičních stylů. 

V současnosti se dotazník COPE skládá z patnácti subškál (naposled byly přidány škály užívání 

alkoholu a drog a humoru jako copingových stylů). V české verzi dotazník vypracoval Vašina 
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(2002). V našem výzkumu jsme použili adaptovanou ruskou verzi dotazníku podle Gordeevové et 

al. (2010). 

Dotazník byl založen na dvou teoretických přístupech – přístupu Lazaruse a Folkmana (1984) a 

vlastním modelu seberegulace chování podle Carvera (Carver et al., 1989). Na rozdíl od Lazaruse 

považuje Carver rozdělení coping strategií na 2 skupiny (adaptivní/efektivní a 

maladaptivní/neefektivní) za příliš zjednodušující. Navrhuje identifikovat sekundární strukturu 

strategií na základě získaných dat. V závislosti na vlastnostech výběru, diagnostické situaci a 

dalších faktorech se tato struktura bude lišit (Rasskazova et al., 2013). Příklad námi provedené 

analýzy struktury coping strategií pro zkoumaný výběrový soubor viz příloha 9. 

Dotazník COPE se skládá z 60 otázek, seskupených do 15 subškál, které měří tyto strategie 

zvládání situací: 

Tab. 2 Jednotlivé škály dotazníku COPE. 

Škály jednotlivých coping strategií Popis coping strategií 

1. Aktivní, konstruktivní coping  aktivní kroky, zaměřené na překonání stresogenních situací. 

2. Plánování  
přemýšlení o tom, jak se zachovat v obtížné situaci, navržení různých 

strategií chování.  

3. Potlačení interferujících aktivit 
vyhýbání se rozptýlenosti jinými druhy činností, případně ignorování jiných 

aktivit pro účel aktivního vyrovnání se se stresogenní situací.  

4. Odložení řešení na vhodnou dobu 
očekávání správného okamžiku pro aktivní kroky a vyhýbání se impulsivním 

činům 

5. Hledání instrumentální sociální opory touha získat radu, pomoc nebo informaci  

6. Hledání citové sociální opory touha získat citovou a morální podporu, sympatii a pochopení 

7. Aktivní projevení emocí  zaměřením na nepříjemné emoce, starosti a vyjádření pocitů 

8. Pozitivní reinterpretace a osobní růst  přehodnocení stresující situace pozitivním způsobem 

9. Popření  odmítnutí věřit tomu, co se stalo, nebo pokusy o popření reality 

10. Akceptování  přijetí skutečnosti, stresující situace. 

11. Obrácení se k bohu, víře nebo náboženství dovolávání se podpory boha, víry a náboženství. 

12. Obrácení se k alkoholu, lékům, drogám jako způsob, jak se vyhnout problémům a zlepšit pocit vlastní pohody. 

13. Humor  vtipkování ohledně situace. 

14. Mentální vzdání se  
použití různých typů činností odvádějících pozornost od nepříjemných 

myšlenek spojených s problémem, například fantazie, snění. 

15. Behaviorální vzdání se  
vzdání se cíle činnosti, regulace intenzity úsilí, zaměřených na interakci se 

stresorem. 
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Respondent je vyzván ohodnotit 60 tvrzení vztahujících se k náročné životní situaci. Každá otázka 

se hodnotí podle čtyřpoložkové stupnice: 1 = nereaguji takto, 2 = reaguji takto občas, 3 = reaguji 

takto mírně často, 4 = reaguji takto velmi často.  

Clark et al. (1995) v práci zaměřené na ověření validity a faktorové struktury dotazníku COPE 

zjistil, že reliabilita testu a vnitřní konzistence položek je podložena Cronbachovym Alfa, které se 

pohybuje v rozmezí 0,49–0,91. 

12.1.3.  Index tolerantnosti 

Index tolerantnosti je dotazník rozpracovaný a standardizovaný skupinou ruských psychologů 

(Soldatova et al., 2002). Obsahuje 3 škály a byl konstruován pro diagnostiku tolerance jako 

osobnostního rysu, dále etnické a sociální tolerance. 

1. Škála tolerance jako osobnostního rysu měří obecný postoj ke světu, vztah k ostatním 

lidem, sociální postoj v různých oblastech spolupráce, kde se projevuje tolerance 

a intolerance osobnosti. 

2. Škála sociální tolerance měří vztah k určitým sociálním skupinám (duševně nemocným, 

bezdomovcům, zločincům), komunikační postoje (respekt vůči názorům jiných, ochota se 

zúčastnit se konstruktivního řešení konfliktů, produktivní spolupráce) a postoj osobnosti k 

určitým společenským procesům. 

3. Škála etnické tolerance/intolerance odhaluje postoj vůči lidem odlišného etnokulturního 

původu, rasy, a vůči představitelům vlastní skupiny, interkulturní komunikační postoje. 

Respondent je vyzván ohodnotit 22 tvrzení, instrukce zní takto: „Uveďte, nakolik souhlasíte, nebo 

nesouhlasíte s následujícími výroky.“ Každý výrok se hodnotí podle šestipoložkové stupnice: 

1 = vůbec nesouhlasím, 2 = nesouhlasím, 3 = spíše nesouhlasím, 4 = spíše souhlasím, 

5 = souhlasím, 6 = naprosto souhlasím.  

12.1.4.  Sociální distance 

Americký sociolog Bogardus uvádí pojetí sociální distance, kde objasňuje vzdálenosti sociálních 

anebo etnokulturních skupin. V roce 1925 Bogardus navrhuje nástroj pro měření sociální distance 

– škálu sociální distance, která hodnotí stupeň sociálně-psychologické akceptace dalších lidí. Tato 

technika vychází z pojetí sociální distance jako požadované míry blízkosti s představiteli jiného 
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etnika. Maximální sociální distance vyjadřuje lhostejnost, izolaci členů jedné skupiny od druhé, 

neochotu navazovat s nimi kontakt, stanovení pevných hranic mezi dvěma skupinami. Minimální 

sociální distance naznačuje vznik blízkého kontaktu s jinou skupinou, těsný kontakt s jejími 

představiteli. Škála sociální distance je kumulativní, což znamená, že výběr konkrétní odpovědi 

předpokládá, že by měly být vybrány všechny předchozí varianty. Například, pokud respondent 

označí svoji připravenost vidět představitele jiné etnické skupiny jako člena vlastní rodiny, pak 

bude pochopitelně schopen přijmout ho jako kamaráda, souseda a spoluobčana. 

V našem výzkumu jsme použili upravenou škálu sociální distance, kterou adaptovala Pochebut 

(2005). Respondenti jsou zde vyzváni, aby ohodnotili vnímanou sociální distanci mezi vlastní 

etnickou skupinou a představiteli české majoritní společnosti: „Na následující škále označte míru 

přijatelnosti Vaší etnické skupiny pro českou společnost.“ Podle Tarhova (2004) jsou ve východní 

Ukrajině nejvíc zastoupeny etnické skupiny Ukrajinců (78 %), Rusů (17 %), Bělorusů (0,6 %), 

soustředili jsme se na představitele těchto etnokulturních skupin.  

12.1.5.  Akulturační strategie 

Akulturační strategie respondentů jsme měřili podle verze dotazníku pro komplexní výzkum 

akulturace, vypracovaný Berry pro mezinárodní projekt MIRIPS (Mutual Intercultural Attitudes in 

Plural Societies: The Mirips Project) (Berry, Sam, 2006b). Je to jediná metoda výzkumu 

akulturačních strategií, která byla přeložena a adaptována na ruský jazyk v rámci projektu MIRIPS, 

práce byla odvedena týmem vědců pod vedením Tatarko (Tatarko, Lebedeva, 2011). 

Tento dotazník zahrnuje 27 metodik a samotný průzkum se provádí nejen mezi představiteli 

migrantské skupiny, ale i mezi představiteli přijímající společnosti. Metodiky v rámci dotazníku 

MIRIPS jsou zaměřené na studium různých psychologických konstruktů. Pro účely našeho 

výzkumu jsme použili dotazník vztahující se k akulturačním postojům a strategiím migrantů: 

v originálu Acculturation Attitudes. Tento dotazník hodnotí čtyři akulturačních postoje: asimilaci, 

integraci, separaci a marginalizaci.  

Položky se týkají pěti domén života: kulturní tradice, jazyka, manželství, společenských aktivit 

a kamarádství a jsou rozděleny na 4 subškály podle akulturačních strategií, viz příloha  

Šestnáct položek dotazníku je hodnoceno na pětistupňové škále: 1 = rozhodně nesouhlasím, 

2 = spíše nesouhlasím, 3 = nevím, 4 = spíše souhlasím, 5 = rozhodně souhlasím. Cronbachovo alfa 

pro většinu položek se nachází v rozmezí od 0,48 do 0,64. 
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 PŘEDVÝZKUM 

Předvýzkum nám umožnil otestovat sestavenou dotazníkovou baterii před jejím hromadnou 

administrací. Předvýzkum probíhal v období od srpna do září 2015 a dotazníková baterie byla 

předložena deseti respondentům. 

Ptali jsme se respondentů, kolik času potřebují na vyplnění dotazníku. Zjistili jsme, že pro vyplnění 

papírového dotazníku, včetně přečtení úvodních instrukcí a otázek, potřebují představitelé všech 

skupin migrantů cca 15 minut. Při osobním a e-mailovém oslovení respondentů jsme sdělovali, 

kolik přibližně času budou respondenti potřebovat, aby na to byli připraveni. Předpokládali jsme, 

že pokud bude časový vklad na vyplnění dotazníku malý, budou respondenti vice motivováni k 

vyplnění dotazníku. 

Chtěli jsme ověřit snadnost porozumění jednotlivým položkám a tvrzením v dotaznících. Po tomto 

ověření jsme pro snadnější pochopení upravovali některé formulace v předmluvě k dotazníkům. 

Použili jsme dotazníky, které byly adaptované a standardizované na ruský jazyk, proto nevznikal 

problém porozumění danému jazyku. 

  ZPRACOVÁNÍ DAT A VÝSLEDKY 

 Statistická analýza 

Hypotéza č. 1 

HO1: Neexistuje významný statistický rozdíl mezi preferencemi určité akulturační strategie mezi 

respondenty. 

Tab. 3  Preference akulturační strategie mezi respondenty 

 

Akulturační strategie 

Průměr Testová statistika 

Průměr Rank SD Friedmanův Test 

Separace 2,40 2,40 (2) 0,787 n 112 

Marginalizace 1,78 1,61 (4) 0,653 Chí-kvadrát 193,335 

Integrace 4,08 3,83 (1) 0,553 Df 3 

Asimilace 2,14 2,17 (3) 0,720 p - hodnota. p<0,001 
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Pro ověření stanovené hypotézy jsme použili neparametrický Friedmanův test vhodný pro analýzu 

existence významných rozdílů průměrů v situaci opakovaných měření. Tento test neklade omezení 

na datový formát.  

Níže jsou uvedeny výsledky zmíněného testu: jednotlivé akulturační strategie se považují za situace 

„měření“. Zkoumáme statisticky významné rozdíly ve čtyřech skupinách tvořených skupinami 

obecného faktoru akulturace.  

Na základě získaných výsledků Friedmanova testu (testová statistika Chí-kvadrát) lze vyvrátit 

nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami mezi skupinami, (Chí-kvadrát = 193,335, n = 112, p<0,05). Jak to ukazuje tabulka 4, 

průměrné hodnoty lze považovat za projev preference akulturační strategie rusky mluvících 

migrantů v České republice a je možné je seřadit následujícím způsobem: 

Tab. 4 Seřazení preferencí akulturačních strategií podle míry preference 

1. Strategie integrace  4,08 

2. Strategie separace  2,40 

3. Strategie asimilace 2,14 

4. Strategie marginalizace  1,78 
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Následující graf znázorňuje rozpoložení středních hodnot ve formě box plotů: 

Graf 4 Seřazení průměrných hodnot akulturačních preferencí mezi migranty 

 

 

Hypotéza č. 2 

HO2: Neexistuje významný rozdíl v preferenci akulturačních strategií mezi migranty 

a migrantkami. 

Tab. 5 Analýza průměru preferencí akulturačních strategií mezi migranty a migrantkami 

 

Akulturační strategie 

Průměr p – hodnota 

(oboustranná);  

(p≤ 0,05) 

Muži 

n = 41 

Ženy 

n = 71 

Separace 2,37 2,42 0,937 

Marginalizace 1,43 1,98 p<0,001 

Integrace 4,11 4,07 0,991 

Asimilace 2,15 2,14 0,533 

 

Na základě získaných výsledků Mann-Whitney U testu nelze vyvrátit nulovou hypotézu a přijmout 

alternativní vzhledem k třem v případě tři strategií: separaci, integraci a asimilaci.  
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V případě strategie marginalizace lze na základě výsledku U koeficientu vyvrátit nulovou 

hypotézu a přijmout alternativní. Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi muži a ženami 

(n = 112, p<0,05). Jak to ukazuje tabulka 5, průměrná hodnota preference strategie 

marginalizace je vyšší u žen (1,98) než u mužů (1,43). 

 

Hypotéza č. 3 

H03: Neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a věkem migrantů na území České republiky. 

Tab. 6 Korelační analýza mezi akulturačními strategiemi a věkem migrantů 

 

Akulturační strategie 

Věk migrantů 

(n = 112) 

Spearmanův korelační koeficient 

p –hodnota 

(oboustranná);  

(p≤ 0,05) 

Separace 0,36 p<0,001 

Marginalizace -0,02 0,8301 

Integrace -0,19 0,038 

Asimilace -0,23 0,012 

         Pozn.: *. Korelace je významná na hladině významnosti 0.05 (oboustranná alternativa) 

      **. Korelace je významná na hladině významnosti 0.01 (oboustranná alternativa) 

Na základě získaných výsledků Spearmanova korelačního koeficientu nelze vyvrátit nulovou 

hypotézu a přijmout alternativní vzhledem ke strategii marginalizace. Nebyla prokázána statisticky 

významná korelace (rm = - 0,02, n = 112, p<0,05). Z těchto výsledků vyplývá, že neexistuje 

statisticky významný vztah mezi strategií marginalizace a věkem migrantů. 

V případě strategií separace, integrace a asimilace na základě hodnot Spearmanova korelačního 

koeficientu lze vyvrátit nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Byla prokázaná statisticky 

významná negativní korelace v případě strategií integrace a asimilace (ri = - 0,19, ra = - 0,23, 

n = 112, p<0,05). Tyto výsledky ukazují na přítomnost statisticky významné negativní korelace 

mezi strategiemi integrace a asimilace a věkem migrantů. 

Také byla prokázána statisticky významná kladná korelace (rs = 0,36, n = 112, p<0,05). Tento 

výsledek ukazuje na přítomnost statistický významné pozitivní korelace mezi akulturační 

strategií separace a věkem migrantů.   
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Hypotéza č. 4 

HO4: Neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a délkou pobytu na území České republiky. 

Tab. 7 Korelační analýza mezi akulturačními strategiemi a délkou pobytu na území České republiky 

Akulturační strategie 

Délka pobytu na území České republiky  

(n = 112) 

Spearmanův korelační koeficient 

p-hodnota  

(oboustranná); 

(p≤ 0,05) 

Separace 0,015 0,875 

Marginalizace - 0,090 0,339 

Integrace - 0,088 0,351 

Asimilace 0,039 0,679 

 

Na základě získaných výsledků Spearmanova korelačního koeficientu nelze vyvrátit nulovou 

hypotézu a přijmout alternativní vzhledem ke všem strategiím akulturace: separaci, 

integraci, asimilaci a marginalizaci. Nebyla prokázána statisticky významná korelace (r1 = 0,015, 

r2 = - 0,090, r3 = - 0,088, r4 = 0,039, n = 112, p<0,05). Z těchto výsledků vyplývá, že pro 

zkoumaný soubor respondentů neexistuje vtah mezi akulturačními strategiemi a délkou pobytu 

migrantů na území České republiky. 

 

Hypotéza č. 5 

HO5: Neexistuje vztah mezi tolerancí a akulturačními strategiemi. 

Tab. 8 Korelační analýza akulturačních strategií a typů tolerance 

 

 

 

Akulturační strategie 

Tolerance 

Spearmanův korelační koeficient;  (p≤ 0,05) 

Etnická p-hodnota Sociální p-hodnota Osobnostní p-hodnota 

Separace - 0,264** 0,004 - 0,020 0,829 - 0,116 0,216 

Marginalizace 0,078 0,405 0,051 0,586 - 0,007 0,945 

Integrace 0,154 0,099 -0,005 0,958 0,054 0,563 

Asimilace 0,142 0,129 - 0,068 0,468 0,246** 0,008 
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Na základě získaných výsledků Spearmanova korelačního koeficientu nelze vyvrátit nulovou 

hypotézu a přijmout alternativní vzhledem ke strategiím marginalizace a integrace, ale lze vyvrátit 

nulovou hypotézu H05a (Neexistuje vztah mezi akulturační strategií separace a tolerancí) a H05d 

(Neexistuje vztah mezi akulturační strategií asimilace a tolerancí). 

Pro nulové hypotézy H05b a H05c nebyla prokázána statisticky významná korelace (n = 112, p<0,05). 

Z těchto výsledků vyplývá, že neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi marginalizace 

a integrace a typy tolerance. 

Na základě získaných výsledků lze vyvrátit nulovou hypotézu H05a a přijmout alternativní - byla 

prokázána statisticky významná korelace (r = - 0,264**, n = 112, p<0,05). Následně můžeme 

konstatovat, že existuje vztah mezi strategií separace a etnickou tolerancí. 

Na základě koeficientu korelace Spearman lze vyvrátit nulovou hypotézu H0d a přijmout 

alternativní: byla prokázána statisticky významná korelace (r = 0,264**, n = 112, p<0,05). 

Následně můžeme konstatovat existenci vztahu mezi strategií asimilace a osobnostní tolerancí. 

 

Hypotéza č. 6 + 7 

A) H06: Neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a úzkostností. 

Tab. 9 Korelační analýza akulturačních strategií a úzkosti/úzkostnosti 

 

Akulturační 

strategie 

Úzkostnost 

n = 112 

r (Spearmanův korelační 

koeficient) 

 

p-hodnota 

 

(oboustranná) 

Úzkost 

n = 112  

r (Spearmanův korelační 

koeficient) 

 

p-hodnota 

 

(oboustranná) 

Separace 0,031 0,744 0,185* 0,048 

Marginalizace 0,201* 0,032 0,112 0,235 

Integrace -0,146 0,120 -0,148 0,115 

Asimilace -0,208** 0,026 -0,356** p<0,001 

Pozn.: *. Korelace je významná na hladině významnosti 0.05 (oboustranná) 

 **. Korelace je významná na hladině významnosti 0.01 (oboustranná) 
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Na základě získaných výsledků Spearmanova korelačního koeficientu nelze vyvrátit nulové 

hypotézy H06a a H06c a přijmout alternativní vzhledem k strategiím separace a integrace, ale lze 

vyvrátit nulovou hypotézu H06a (Neexistuje vztah mezi akulturační strategií separace a úzkostností) 

a H06c (Neexistuje vztah mezi akulturační strategií integrace a úzkostností). 

Pro nulové hypotézy H06a a H06c nebyla prokázána statisticky významná korelace (ra =0,031, rc=-

0,146, p<0,05). Z těchto výsledků vyplývá, že neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi 

separace a integrace a úzkostností. 

Na základě získaných výsledků lze vyvrátit nulovou hypotézu H06b a přijmout alternativní hypotézu 

– byla prokázána statisticky významná pozitivní korelace (rc = 0,201**, n = 112, p<0,05). 

Následně můžeme konstatovat, že existuje vztah mezi strategií marginalizace a úzkostností. 

Na základě koeficientu korelace Spearman lze vyvrátit nulovou hypotézu H06d a přijmout 

alternativní hypotézu – byla prokázána statisticky významná negativní korelace (rd = - 0,208**, n 

= 112, p<0,05). Následně můžeme konstatovat existenci vztahu mezi strategií asimilace a 

úzkostností jedince. 

 

B) H07: Neexistuje statisticky významný vztah mezi akulturačními strategiemi a úzkostí. 

Na základě získaných výsledků Spearmanova korelačního koeficientu nelze vyvrátit nulové 

hypotézy H07b a H07c a přijmout alternativní vzhledem ke strategiím marginalizace a integrace, ale 

lze vyvrátit nulovou hypotézu H07a (Neexistuje vztah mezi akulturační strategií marginalizace a 

úzkostí) a H07c (Neexistuje vztah mezi akulturační strategií integrace a úzkostí). 

Pro nulové hypotézy H07b a H07c nebyla prokázána statisticky významná korelace (n = 112, 

p<0,05). Z těchto výsledků vyplývá, že neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi 

marginalizace a integrace a úzkostí. 

Na základě získaných výsledků lze vyvrátit nulovou hypotézu H07a a přijmout alternativní hypotézu 

– byla prokázána statisticky významná negativní korelace (r = - 0,185*, n = 112, p<0,05). 

Následně můžeme konstatovat, že existuje vztah mezi strategií separace a úzkostí. Na základě 

Spearmanova korelačního koeficientu lze vyvrátit nulovou hypotézu H07d a přijmout alternativní – 

byla prokázána statisticky významná negativní korelace (r = - 0,356**, n = 112, p<0,05). Následně 

můžeme konstatovat existenci vztah mezi strategií asimilace a úzkostí. 
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Výzkumná otázka č. 1 

 

 Jak souvisí rostoucí vnímaná sociální distance s volbou určité akulturační strategie? 

Tab. 10 Korelační analýza akulturačních strategií a vnímané sociální distance 

 

Akulturační strategie 

Vnímaná sociální distance 

n = 112 

r (Spearmanův korelační koeficient) 

 

p-hodnota 

 (oboustranná) 

Separace -0,086 0,388 

Marginalizace 0,076 0,444 

Integrace -0,042 0,671 

Asimilace -0,002 0,986 

         Pozn.: *. Korelace je významná na hladině významnosti 0,05 (oboustranná) 

            **. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01 (oboustranná) 

Na základě získaných výsledků Spermanova korelačního koeficientu nebyla prokázána statisticky 

významná korelace mezi ukazateli akulturačních preferencí a vnímanou sociální distancí. Z toho 

vyplývá, že pro daný výzkumný soubor neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi 

a vnímanou sociální distancí. 

 Jak souvisí prožívaná úzkost a úzkostnost s vnímáním sociální distance (vnímáním toho, 

jak mě přijímá česká společnost jako představitelé určité etnokulturní skupiny)?  

Tab. 11 Korelační analýza akulturačních strategií a úzkosti/úzkostnosti 

 

Akulturační strategie 

Vnímaná sociální distance 

n = 112 

r (Spearmanův korelační koeficient) 

 

p-hodnota 

 (oboustranná) 

Úzkost situační 0,186* 0,029 

Úzkostnost (úzkost osobnostní) 0,109 0,202 

Pozn.: *. Korelace je významná na hladině významnosti 0,05 (oboustranná) 

 **. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01 (oboustranná) 

Úzkost: Na základě získaných výsledků Spearmanova korelačního koeficientu byla prokázána 

statisticky významná korelace (r =0.186*, p<0,029, n = 112) mezi ukazateli situační úzkosti 
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a vnímanou sociální distancí. Z toho vyplývá, že existuje vztah mezi situační úzkostí a 

vnímanou sociální distancí. 

Úzkostnost: na základě získaných výsledků Spearmanova korelačního koeficientu nebyla 

prokázána statisticky významná korelace (r =0,109, p<0,202, n = 112). Z těchto výsledků vyplývá, 

že neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi separace a integrace a úzkostností. 

Výzkumná otázka č. 2   

Bude-li prokázán statisticky významný vztah mezi volbou akulturačních strategií a coping 

strategiemi migrantů, jaké coping strategie budou korelovat se strategiemi akulturace a jak? 

Tab. 12 Korelační analýza coping strategií a akulturačních strategií – signifikantně korelující položky 

Akulturační strategie Coping strategie  
r (Spearmanův korelační 

koeficient) 

p-hodnota 

(oboustranná) 

Korelace: 

kladná / 

záporná 

AS (Separace) 

Obrácení se k bohu, víře nebo 

náboženství 
0,198*  0,034  +  

Humor - 0,237* 0,011 – 

     

AM (Marginalizace) 

Aktivní projevení emocí 0,249** 0,007 + 

Popření 0,258** 0,005 + 

Behaviorální vzdání se 0,298** 0,001 + 

Obrácení se k alkoholu, lékům, 

drogám 
0,286** 0,002 + 

Akceptování 0,189** 0,044 + 

Plánování -0,20* 0,043 – 

     

AI (Integrace) 

Behaviorální vzdání se -0,188* 0,044 – 

Humor 0,208* 0.026 + 

     

AA (Asimilace) 

Obrácení se k bohu, víře nebo 

náboženství 
- 0,173* 0.037 – 

Akceptování - 0,237* 0,011 – 

Pozn.:  *. Korelace je významná na hladině významnosti 0.05 (oboustranná) 
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 **. Korelace je významná na hladině významnosti 0.01 (oboustranná) 

Vzhledem k rozsahu našeho výzkumu a hlavnímu cíli práce prezentuje výše uvedená tabulka 12 

korelací mezi coping strategiemi a zkoumanými akulturačními strategiemi pouze signifikantní 

korelace. Z této prezentace vyplývá, že většina z patnácti coping strategií má signifikantní vztahy 

se strategiemi akulturace. Poslední sloupec byl přidán pro větší srozumitelnost tabulky a odráží 

pozitivní (označena znaménkem plus) a negativní (označena znaménkem minus) korelace. 

Tabulka 12 uvádí signifikantní korelace mezi jednotlivými coping strategiemi a čtyřmi druhy 

preference akulturačních strategií pro celý výběr. Na základě těchto výsledků Spearmanova 

korelačního koeficientu (zvolili jsme neparametrickou metodu) na hladině významnosti 0,05 a 0,01 

lze konstatovat následující signifikantní korelace: 

Strategie separace pozitivně koreluje se strategií „Obrácení se k bohu, víře nebo náboženství“ (r= 

0,198*, p=0,034) a negativně koreluje s coping strategií „Humor“ (r= 0,237*, p=0,011).  

Strategie marginalizace pozitivně koreluje s coping strategiemi „Aktivní projevení emocí“ (r= 

0,249**, p=0,007), „Popření“ (r= 0,258**, p=0,005), „Behaviorální vzdání se“ (r= 0,298**, 

p=0,001), „Obrácení se k alkoholu, lékům, drogám“ (r= 0,286**, p=0,002), „Akceptování“ (r= 

0,189**, p=0,044). Negativně strategie separace koreluje s coping strategií „Plánování“ (r= 

0,200*, p=0,043). 

Strategie integrace pozitivně koreluje s coping strategií „Humor“ (r= 0,208*, p=0,026) 

a negativně koreluje se strategií „Behaviorální vzdání se“ (r = - 0,188*, p=0,044). 

Strategie asimilace negativně koreluje s coping strategiemi „Obrácení se k bohu, víře nebo 

náboženství“ (r = - 0,173*, p=0,037) a „Akceptování“ (r = - 0,237*, p=0,011). 

 

Výzkumná otázka č. 3: 

Jaké prediktory ovlivňují následující akulturační strategie imigrantů? 

a) Strategii separace 

b) Strategii marginalizace 

c) Strategie integrace 

d) Strategie asimilace. 
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Metoda vhodná pro analýzu stanovené výzkumné otázky je metoda mnohonásobné regresní 

analýzy, která předpokládá, že pro zvolenou závislou proměnnou (v naší práci jsou to jednotlivé 

akulturační strategie) hledáme a zkoumáme skupinu zvolených prediktorů (proměnných, 

vysvětlujících do určité míry tuto proměnnou). Na tom, jakým způsobem jsou prediktory začleněny 

do modelu a jaké jsou samotné prediktory, záleží výsledek a tvar modelů regrese. V ideálním 

případě by prediktory měly být přidané na základě předchozího výzkumu – proto jsme do prvního 

kroku regresní analýzy přidali proměnné, které se ukázaly jako signifikantně korelující 

s akulturačními strategiemi. Následně byly přidány ostatní proměnné, přičemž jejich 

pravděpodobný vztah se závislou proměnnou dokládají četné vědecké studie, uvedené v teoretické 

části naší práce – což je v souladu s obecnými požadavky pro explorační regresní analýzu podle 

Fielda (2009).  

Existuje několik možných metod pro konstruování regresního vzorku, ale vzhledem k zaměření 

naší práce jsme se rozhodli pro metodu stepwise backwards (redukce regresního modelu od 

největšího počtu signifikantních prediktorů k nejmenšímu). Tato metoda umožňuje (oproti jiným 

metodám) získat elegantní a stručný výraz pro regresi a navíc zabraňuje vynechání prediktoru 

s malou predikční sílou ale signifikantním vlivem na proměnnou. Závislá proměnná byla ověřena 

na normalitu, a proto je použití metody regresní analýzy v tomto případě adekvátní. 

Vícenásobná regrese byla použita pro testování existence vztahu mezi akulturačními strategiemi 

a faktory, které mají vliv na akulturační stres – faktory předcházejícími akulturaci (úzkostností, 

tolerancí, věkem migranta) a faktory doprovázející akulturaci (úzkostí a coping strategiemi). 

a) Akulturační strategie separace 

Tab. 13 Regresní analýza pro akulturační strategii separace 

R2=0,322 Adj. R2= 0,279 

Prediktory 
Standardizovaná 

β-váha t-hodnota p-hodnota 

Konstanta 3,835 5,006 p<0,001 

Věk 0,413 4,573 p<0,001 

F5 – Aktivní, konstruktivní coping -0,411 -4,111 p<0,001 

U1 – Úzkost 0,342 2,512 0,014 

U2 – Úzkostnost -0,275 -1,757 0,082 

F6 – Popření -0,274 -2,614 0,010 

T2 – Sociální tolerance 0,154 1,675 0,097 
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Výsledky regrese ukazují existenci šesti prediktorů, vysvětlujících 32,2 % variability závislé 

proměnné strategie separace (R2=0,322).  

Výsledky naznačují, že věk migranta (β = 0,413, p<0,001), strategie aktivní konstruktivní 

coping (β = -0,411, p<0,001), situační úzkost (β = -0,342, p=0,014) mají největší signifikantní 

predikční sílu, přičemž aktivní coping je se separační strategií v záporném vztahu.   

Prediktory úzkostnost (β = - 0,275, p = 0,082), sociální tolerance (β = 0,154, p = 0,097) a coping 

strategie popření (β = -0,274, p = 0,010) mají nejmenší predikční sílu. 

 

b) Akulturační strategie marginalizace 

Tab. 14 Regresní analýza pro akulturační strategii marginalizace 

R2=0,288 Adj. R2= 0,236 

Prediktory 
Standardizovaná 

β-váha 
t-hodnota p-hodnota 

Konstanta 3,582 6,033 p<0,001 

F13 – Akceptování   0,409 2,915 0,004 

U1 – Úzkost -0,348 -2,903 0,005 

F8 – Humor -0,326 -2,757 0,007 

F11 – Hledání citové sociální opory -0,317 -3,085 0,003 

F3 – Aktivní projevení emocí 0,316 2,209 0,030 

F15 – Plánování -0,248 -2,543 0,013 

Délka pobytu v České republice -0,167 -1,745 0,084 

 
Výsledky regrese ukazují existenci sedmi prediktorů, vysvětlujících 28,8 % variability závislé 

proměnné strategie marginalizace (R2=0,228).  

Výsledky naznačují, že coping strategie akceptování (β = 0,409, p=0,004), úzkost (β = - 0,348, 

p=0,005), humor (β = - 0,326, p=0,007), coping strategie hledání citové sociální opory (β = - 

0,317, p=0,03), coping strategie aktivní projevení emocí (β =0,316, p=0,03) mají největší 

signifikantní predikční sílu. 

Prediktory coping strategie plánování (β =-0,248, p = 0,013), sociální tolerance (β = - 0,167, p 

= 0,084) mají nejmenší predikční sílu. 

 
 
 



 

91 
 

c) Akulturační strategie integrace 

Tab. 15  Regresní analýza pro akulturační strategii integrace 

R2=0,228 Adj. R2= 0,180r 

Prediktory 
Standardizovaná 

β-váha 
t-hodnota p-hodnota 

Konstanta 3,908 9,069 p<0,001 

F5 – Aktivní, konstruktivní coping 0,425 3.,541 0,001 

F3 – Aktivní projevení emocí -0,280 -2,720 0,008 

F14 – Potlačení interferujících aktivit -0,265 -2,179 0,032 

Věk -0,260 -2,859 0,005 

F2 – Mentální vzdání se 0,209 2,055 0,043 

Délka pobytu v ČR -0,151 -1,670 0,098 

 

Výsledky regrese ukazují existenci šesti prediktorů, vysvětlujících 22,8 % variability závislé 

proměnné strategie integrace (R2=0,228).  

Výsledky naznačují, že prediktory aktivní konstruktivní coping (β = 0,425, p=0,001), strategie 

aktivní projevení emocí (β = - 0,280, p=0,008), potlačení interferujících aktivit (β = - 0,265, 

p=0,032) a věk migranta (β = - 0,260, p=0,005) mají největší signifikantní predikční sílu, přičemž 

aktivní coping je se separační strategií v záporném vztahu.   

Prediktory mentální vzdání se (β =0,209, p = 0,043), sociální tolerance (β = - 0,151, p = 0,098) 

mají nejmenší predikční sílu. 

 

d) Akulturační strategie asimilace 

Tab. 16 Regresní analýza pro akulturační strategii asimilace 

R2=0,253 Adj. R2= 0,215 

Prediktory 
Standardizovaná 

β-váha t-hodnota p-hodnota 

Konstanta 2,008 2,924 0,004 

U1 – Úzkost -0,417 -4,333 p<0,001 

F15 – Plánování -0,203 -2,233 0,028 

D – Vnímaná sociální distance 0,191 2,061 0,042 

T3 – Osobnostní tolerance 0,190 2,051 0,043 

T1 – Etnická tolerance 0,162 1,823 0,071 
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Výsledky regrese ukazují existenci pěti prediktorů, vysvětlujících 25,3 % variability závislé 

proměnné akulturační strategie asimilace (R2=0,253).  

Výsledky naznačují, že prediktory úzkost (β = -0,417, p<0,001) a coping strategie plánování (β 

= -0,203, p=0,028) mají největší signifikantní predikční sílu, přičemž oba prediktory jsou vůči 

strategii asimilace v záporném vztahu.   

Prediktory vnímaná sociální distance (β =0,191, p = 0,042), osobnostní tolerance (β = 0,190, p = 

0,043) a etnická tolerance (β = 0,162, p = 0,071) mají nejmenší predikční sílu. 

 

Shrnutí regrese 

Pro lepší přehlednost uvádíme všechny ukazatele, zapojené do regresních modelů akulturačních 

strategií v tabulce 17:  

Tab. 17 Komparativní přehled vztahů mezi akulturačními strategiemi a jejích prediktory 

Signifikantní 

prediktory 

Standardizované 

β-váhy 

Strategie akulturace 

Separace Marginalizace Integrace Asimilace 

R2 0,322 0,288 0,228 0,253 

Konstanta 3,835 3,582 3,908 2,008 

Věk migranta  0,413  -0,260  

Délka pobytu v České republice  -0,167 -0,151  

Úzkost 0,342 -0,348  -0,417 

Úzkostnost -0,275    

F2 – Mentální vzdání se   0,209  

F3 – Aktivní projevení emocí  0,316 -0,280  

F5 – Aktivní, konstruktivní coping -0,411  0,425  

F6 – Popření -0,274    

F8 – Humor  -0,326   

F11 – Hledání citové sociální opory  -0,317   

F13 – Akceptování    0,409   

F14 – Potlačení interferujících aktivit   -0,265  

F15 – Plánování  -0,248  -0,203 

T1 – Etnická tolerance    0,162 

T2 – Sociální tolerance 0,154    

T3 – Osobnostní tolerance    0,190 

D – Vnímaná sociální distance    0,191 
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 Shrnutí výsledků 

Ve výzkumu jsme získali velké množství informací a údajů, což dává prostor pro velmi širokou 

interpretaci. Vzhledem k rozsahu a tématu práce uvádíme jenom výsledky, které se týkají 

stanovených výzkumných cílů a hypotéz. Z tohoto důvodu dáváme při prezentaci výsledků analýzy 

přednost faktorům akulturačního procesu, které mají statisticky významný vztah vzhledem 

k akulturačním strategiím. Nicméně některé testy se i přes absenci statisticky významných 

výsledků jeví z psychologického hlediska zajímavé, a proto je alespoň stručně zmiňujeme. 

Provedená statistická analýza je rozdělena metodologicky do dvou částí.  

V první části se zabýváme testováním hypotéz, stanovených na základě publikovaných a v 

teoretické časti uvedených parciálních zjištěních. 

 Preference akulturačních strategií 

Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi středními hodnotami preference určitých 

akulturačních strategií který lze považovat za projev preference akulturační strategie rusky 

mluvících migrantů v České republice. 

 Akulturační strategie a pohlaví respondentů 

V případě strategie marginalizace byla v našem vzorku prokázaná vyšší průměrná hodnota 

preference strategie marginalizace u žen ve srovnání s muži. V případě ostatních strategií – 

separace, integrace a asimilace – se nepotvrdil žádný statistický rozdíl mezi pohlavími. 

 Akulturační strategie a věk migrantů 

Výsledky analýzy ukazují na statisticky významnou negativní korelaci mezi věkem a strategiemi 

integrace a asimilace. V případě strategie separace se ukázala opačná tendence – s rostoucím 

věkem migrantů roste preference separačního postoje. V případě strategie marginalizace se 

neobjevil vztah s věkem respondentů. 

 Akulturační strategie a délka pobytu migrantů v České republice 

Nebyl objeven vztah mezi strategiemi akulturace migrantů v České republice a jejich délkou 

pobytu.  

 



 

94 
 

 Akulturační strategie a typy tolerance rusky mluvících migrantů 

Chtěli jsme zjistit existenci vztahu mezi ukazatelem tolerance (na jeho třech úrovních)  a volbou 

akulturačních strategií. Byla prokázána souvislost mezi strategií separace a etnickou tolerancí. 

Osobnostní tolerance se ukázala ve významném vztahu s asimilační strategií.  

Pro akulturační strategie marginalizace a integrace a typy tolerance se neukázal žádný 

významný vztah.  

Ukazatel sociální tolerance v rámci korelační analýzy neukázal souvislost se žádnou z 

akulturačních strategií.  

 Akulturační strategie a faktory úzkosti/úzkostnosti migrantů  

Pro ukazatel úzkostnosti migrantů (úzkost jako osobnostní rys) se ukázala statisticky významná 

souvislost se strategií marginalizace (záporná korelace) a strategií asimilace (pozitivní korelace). 

Neobjevili jsme existenci souvislosti mezi úzkostností a akulturačními strategiemi separace a 

integrace. 

Prožívání úzkostí migranty se předpokládá jako důležitý indikátor stavu psychologické pohody, 

když je jedince vystaven vlivu akulturačního stresu. Výsledky testování ukazují, že existuje 

záporný vztah mezi akulturačními strategiemi asimilace a úzkostí. Neprokázala se žádná 

souvislost mezi prožíváním úzkosti a preferencemi marginalizace a integrace. 

 

Druhá část statistické analýzy je věnovaná výzkumným otázkám týkajících se ukazatelů, 

které nebyly dosud v literatuře podrobně popsány anebo nebyly publikovány v souvislosti 

s námi zkoumanou populací. Pomoci statistické analýzy jsme prozkoumali tři výzkumné otázky.  

 

 První otázka byla zaměřena na exploraci ukazatelů situační úzkosti a úzkostnosti 

a vnímanou sociální distancí. Analýza dat ukázala, že existuje kladný vztah mezi 

situační úzkostí a vnímanou sociální distanci. V případě úzkostnosti (osobnostní 

charakteristika) nebyla prokázána souvislost mezi ní a vnímanou sociální distancí. 



 

95 
 

 Druhá výzkumná otázka zkoumala souvislosti mezi akulturačními strategiemi 

a coping strategiemi. Signifikantní korelace mezi jednotlivými coping strategiemi 

a čtyřmi druhy preference akulturačních strategií jsme zkoumali pro celý výběr 

respondentů.  

Strategie separace koreluje s následujícími coping strategiemi – pozitivně se strategií „Obrácení 

se k bohu, víře nebo náboženství“ a negativně koreluje s coping strategií „Humor“.  

Strategie marginalizace pozitivně koreluje s nekonstruktivními coping strategiemi „Aktivní 

projevení emocí“, „Popření“, „Behaviorální vzdání se“, „Obrácení se k alkoholu, lékům, drogám“ 

a „Akceptování“. Negativně strategie separace koreluje s konstruktivní coping strategií 

„Plánování“.  

Strategie integrace pozitivně koreluje s coping strategií „Humor“ a negativně koreluje se strategií 

„Behaviorální vzdání se“. 

Strategie asimilace negativně koreluje s coping strategiemi „Obrácení se k bohu, víře nebo 

náboženství“ a „Akceptování“. 

 

 Třetí výzkumná otázka byla zaměřena na exploraci případných regresních modelů 

pro každou akulturační strategií zvlášť. 

Strategie separace 

Výsledky regrese ukazují existenci šesti prediktorů, vysvětlujících 32,2 % variability závislé 

proměnné strategie separace. Výsledky naznačují, že věk migranta, strategie aktivní 

konstruktivní coping a situační úzkost mají největší signifikantní predikční sílu, přičemž aktivní 

coping je se separační strategií v záporném vztahu.  Prediktory úzkostnost, sociální tolerance 

a coping strategie popření mají nejmenší predikční sílu. 

 

Strategie marginalizace 

Výsledky regrese ukazují existenci sedmi prediktorů, vysvětlujících 28,8 % variability závislé 

proměnné strategie marginalizace. Podle získaných výsledků úzkost a coping strategie 
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akceptování, humor, hledání citové sociální opory a aktivní projevení emocí mají největší 

signifikantní predikční sílu. 

Prediktory coping strategie plánování a sociální tolerance mají nejmenší predikční sílu. 

 

Strategie integrace 

Výsledky regrese ukazují existenci šesti prediktorů, vysvětlujících 22,8 % variability závislé 

proměnné strategie integrace. Analýza naznačuje, že prediktory aktivní konstruktivní coping, 

strategie aktivní projevení emocí, potlačení interferujících aktivit a věk migranta mají největší 

signifikantní predikční sílu, přičemž aktivní coping je se separační strategií v záporném vztahu.   

Prediktory mentální vzdání se a sociální tolerance mají nejmenší predikční sílu. 

 

Strategie asimilace 

Regresní analýza ukazuje existenci pěti prediktorů, vysvětlujících 25,3 % variability závislé 

proměnné akulturační strategie asimilace. 

Výsledky naznačují, že prediktory úzkost a coping strategie plánování mají největší signifikantní 

predikční sílu, přičemž oba prediktory jsou vůči strategii asimilace v záporném vztahu.   

Prediktory vnímaná sociální distance, osobnostní tolerance a etnická tolerance mají nejmenší 

predikční sílu. 

Komparativní přehled získaných regresních modelů uvádíme v tabulce 17. 

 Interpretace výsledků a závěr výzkumu 

Při zpracování dat jsme následovali dva základních cíle – popsat akulturační preference 

charakteristické pro rusky mluvící migranty v České republice a dále explorovat případné vztahy 

mezi prediktory, vybranými na základě prostudované literatury, a preferencemi určitých 

akulturačních strategií.  

Vzhledem k rozsahu naší práce a výzkumnému cíli jsme se soustředili na následující 

sociodemografické ukazatele: věk respondentů, pohlaví respondentů, délka pobytu v České 

republice. Sledované osobnostní charakteristiky byly: coping strategie, typy tolerance, vnímaná 

sociální distance. Závislou proměnnou a hlavním předmětem výzkumu jsou akulturační strategie 

(preference akulturačních strategií) migrantů. 
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 Preference akulturačních strategií 

Při testování hypotézy č. 1 byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi průměrnými hodnotami 

volby akulturačních strategií ve zkoumaném výběru migrantů. Friedmanův test použitý pro zjištění 

průměrných ranků umožňuje udělat závěr, že výši ukazatele průměrného ranku můžeme považovat 

za indikátor preference určité strategie. Získané výsledky ukazují následující uspořádání 

akulturačních preferencí migrantů:  

Na prvním místě je preference strategie integrace. Strategie integrace předpokládá zájem 

a připravenost budovat konstruktivní vztah s novou kulturou, včetně akceptace jejích základních 

hodnot, a zároveň s tím schopnost zachovávat a podporovat svou vlastní kulturu. Jak již bylo 

uvedeno v kap. 3.6., strategie integrace se obecně počítá za nejpreferovanější strategii z mnoha 

důvodů. 

Na druhém místě v našem výzkumu se ukázala strategie separace, která spočívá v tom, že 

migranti mají tendenci podporovat a udržovat pouze svou vlastní kulturu a zároveň mají tendenci 

vyhnout se kontaktu se zástupci dominantní kultury.  

Na třetím a čtvrtém místě se umísťují strategie asimilace a strategie marginalizace. Strategie 

asimilace spočívá v tom, že migrant odmítá původní kulturu a upřednostňuje interakce 

s představiteli přijímající společnosti. Strategie marginalizace spočívá v tom, že migrant či skupina 

migrantů nemají tendenci ani k zachování původní kultury, ani k navazování vztahů s novou 

kulturou. Patří k nejméně preferovaným akulturačním strategiím, protože v důsledku volby 

strategie asimilace jedinec anebo skupina ztrácí svoji etnokulturní identitu, strategie marginalizace 

vede k ještě většímu vyřazení jedince nebo skupiny z etnokulturní menšinové a přijímající 

dominantní struktury společnosti zároveň. 

 Akulturační strategie a pohlaví respondentů 

Analýza dat v rámci hypotézy č. 2 podporuje náš předchozí předpoklad, že existuje významný 

rozdíl ve volbě akulturačních strategií mezi muži a ženami v případě strategie marginalizace: 

existuje statisticky významný rozdíl v preferencí strategie marginalizace – u migrantek se 

ukazuje vyšší než u migrantů. V případě ostatních akulturačních strategií statisticky významné 

rozdíly nebyly zjištěné. Předpokládáme, že tento rozdíl může být vysvětlen řadou faktorů: 
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například specifickým rozložením genderových rolí v rodině, odlišnou motivací mužů a žen 

ohledně navázání vztahů s novým sociokulturním prostředím atd. 

 Akulturační strategie a délka pobytu v České republice 

V rámci testování hypotézy č. 3 jsme došli k závěrům, že neexistuje vztah mezi strategií 

marginalizace a věkem migrantů. V případě strategií separace, integrace a asimilace výsledky 

korelační analýzy ukazují na přítomnost statisticky významných vztahů mezi akulturačními 

strategiemi a věkem respondentů.  

Byla prokázána negativní korelace mezi strategiemi integrace a asimilace a věkem migrantů. 

Dané výsledky potvrzují náš předpoklad, že mladší migranti budou více otevřeni nové zkušenosti 

a budou preferovat strategie, které umožňují přijetí nové kultury a udržování vlastní kultury 

(strategie integrace) anebo celkové odmítnutí vlastní kultury a její nahrazení novou kulturou 

přijímající země (strategie asimilace). Mladší jedinci jsou adaptabilnější a jsou více otevřeni nové 

zkušenosti a vlivu nové kultury, s větší pravděpodobností přijímají nové sociální role.  

V případě strategie separace se ukázala pozitivní korelace s věkem migrantů – ukazuje se vztah 

mezi rostoucím věkem a preferencí strategie separace, což znamená, že s vyšším věkem 

migrantů dané populace se u nich bude zvyšovat pravděpodobnost volby strategie separace. 

V případě starších migrantů je sociokulturní nastavení, se kterým jedinec prošel velkou část 

dospělého života, těžké ignorovat a měnit, proto zvykání si na nové podmínky může být 

namáhavější a je přítomna tendence udržovat a pěstovat původní kulturu místo otevřenosti vůči 

kultuře nové. 

 Akulturační strategie a délka pobytu migrantů v České republice 

Pro ukazatel délka pobytu v České republice na základě získaných výsledků analýzy dat v rámci 

hypotézy č. 4 nebyla prokázána statisticky významná korelace. Z tohoto výsledku vyplývá, že pro 

zkoumaný soubor respondentů neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a délkou 

pobytu migrantů na území České republiky. Nepotvrdil se náš výchozí předpoklad o pozitivním 

vztahu mezi délkou pobytu a volbou strategií zaměřených na kontakt s přijímající společností 

(integrace, asimilace) a negativním vztahu se strategiemi, podstatou kterých je ohraničený kontakt 

s novou kulturou (strategie separace a marginalizace). 
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V rámci našeho souboru respondentů může pravděpodobná příčina absence vztahu mezi dvěma 

zkoumanými faktory spočívat ve výchozí limitaci zkoumaného souboru podle délky pobytu – pro 

větší homogenitu výběru jsme se soustředili na migranty s délkou pobytu do dvou let, v tzv. stadiu 

kulturního šoku. Pravděpodobně se nám v tak krátkém časovém úseku nepodařilo zachytit 

předpokládaný vztah mezi dvěma ukazateli. 

 Akulturační strategie a typy tolerance rusky hovořících migrantů 

Vztah mezi tolerancí a akulturačními postoji zkoumá hypotéza č. 5. Byl prokázán statisticky 

významný vztah mezi etnickou tolerancí a strategií separace, dále se statisticky významná 

korelace ukázala v případě vztahu mezi osobnostní tolerancí a strategií asimilace. V případě 

strategií marginalizace a integrace a tolerancí migrantů nebyl prokázán žádný významný vztah. 

Považovali jsme toleranci migrantů za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výběr 

akulturační strategie. Zaměřili jsme se zároveň na několik úrovní tolerance – etnickou, sociální 

a osobnostní a náš předpoklad o existenci signifikantně významného vztahu tolerance s výběrem 

akulturační strategie se potvrdil jen částečně. 

Negativní korelace mezi etnickou tolerancí a strategií separace ukazuje na zajímavou 

skutečnost, že migranti s nižším skór ukazatele etnické tolerance si vybírají separační strategii, 

která předpokládá omezení kontaktů s novou společností a nepřijetí nových kulturních vzorků.  

Pozitivní korelace mezi strategií asimilace a osobnostní tolerancí je zajímavá z hlediska volby 

strategie, která předpokládá vzdání se původní kultury a snahu splynout s novou kulturou. 

Pravděpodobně v tomto případě nemá etnokulturní původ pro jedince silný význam a zvolená 

strategie asimilace odráží jeho záměr na vytvoření nových vztahů a kontaktů v novém prostředí, 

které se pro jedince stává důležitějším, zatímco původní vztahy a etnokulturní příslušnost ztrácí 

svůj význam.   

 Akulturační strategie a faktory úzkosti/úzkostnosti migrantů  

Vztah mezi akulturačními strategiemi a ukazateli úzkosti a úzkostnosti jsme zkoumali v rámci 

hypotézy č. 6 a hypotézy č. 7. 
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A) Úzkostnost migrantů (osobnostní rys) 

Na základě získaných výsledků nemůžeme konstatovat existenci vztahu mezi akulturačními 

strategiemi separace a integrace a úzkostností. 

Existence vztahu se prokázala mezi strategiemi marginalizace, asimilace a úzkostností. 

Vysoký skór úzkostnosti předpokládá vysokou míru psychologických obran, včetně nezralých 

maladaptivních způsobů reakcí na akulturační stres, doprovázející migranty. Vysoká míra obrany 

je napojena na rigiditu chování a nižší schopnost navazování nových kontaktů a podporování 

původních kontaktů, což je podstatou strategie marginalizace. 

Nižší ukazatele úzkostnosti přispívají k navazování velkého počtu kontaktů s představiteli 

přijímajícího prostředí a zvyšující se kvality těchto interakcí, a tím by mohla být podporována 

preference strategie asimilace. Přijímající společnost může také posilovat motivaci jedince ve 

volbě této strategie, jak je zmíněno v kapitole 3.6.  

 

B) Prožívání úzkostí migranty 

Na základě získaných výsledků nebyl prokázán vztah mezi akulturační strategií integrace 

a marginalizace a úzkostí prožívanou migranty, ale můžeme konstatovat, že existuje vztah mezi 

strategiemi separace a asimilace a úzkostí prožívanou migranty. Předpokládáme, že rostoucí 

úzkost může přispívat k volbě strategie separace, která inklinuje k využití podpory vlastního 

etnokulturního prostředí, které může zprostředkovat stabilnější a spolehlivější kontakty uvnitř 

menšinové skupiny. 

Asimilační strategie předpokládá rozpuštění se v nové kultuře a vyhledávání nových kontaktů 

uvnitř dominantní skupiny, které by mohly nasytit potřebu jistoty, spolehlivosti. 

Na základě získaných výsledků vyplývá, že pro daný výzkumný soubor neexistuje vztah mezi 

akulturačními strategiemi a vnímáním sociální distance vůči vlastní etnické skupině. 

Předpokládáme, že migrant vybírá (vědomě či nevědomě) určitou strategii bez ohledu na to, jak 

osobně vnímá postoj většinové společnosti vůči vlastní etnické skupině.  
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Ve vztahu k situační úzkosti jsme zjistili existenci slabé souvislosti mezi situační úzkostí 

a vnímanou sociální distancí. Nárůst prožívané situační úzkosti koreluje s vnímáním postoje ze 

strany většinové společnosti vůči etnické příslušnosti migranta.  

Signifikantní korelace mezi jednotlivými coping strategiemi a čtyřmi druhy preference 

akulturačních strategií pro celý výběr respondentů byly zjištěny na základě Spermanova 

korelačního koeficientu. Můžeme konstatovat následující signifikantní vztahy: 

Jak naznačuje kapitola 4.2.1., akulturační stres se vyznačuje negativními behaviorálními 

a emočními reakcemi na proces akulturace a zkušenost s adaptačními potížemi v novém kulturním 

prostředí. Odpovědí na akulturační stres je užití široké škály coping strategií, přičemž škála těchto 

strategií je široká: od konstruktivních, adaptivních strategií až po nekonstruktivní, maladaptivní. 

Variabilita užitých strategií může ovlivňovat zkušenosti migrantů v novém prostředí a následně 

může předurčit volbu akulturačního postoje. 

Podíváme se blíže na jednotlivé akulturační strategie a korespondující zjištěné korelace.  

Strategie separace pozitivně koreluje se strategií „Obrácení se k bohu, víře nebo náboženství“ 

a negativně koreluje s coping strategií „Humor“. V rámci strategie separace se jedinci snaží 

podporovat vlastní původní kulturu a snaží se vyhýbat kontaktům s většinovou společností. 

Podporování vlastní kultury může být soustředěno kolem určitých prvků etnokulturní identity. Pro 

východní Ukrajinu jsou náboženství a s ním spojené rituály široce respektovány a patří do života 

velkého počtu obyvatelstva (Tarhov, 2004). Coping strategie „Obrácení se k bohu, víře nebo 

náboženství“ může být součástí komplexního systému podpory, který se aktivuje v podmínkách 

akulturačního stresu. Humor má negativní vztah vůči separační strategii, což může znamenat, že 

s rostoucí tendencí separovat se od většinové společnosti klesá pravděpodobnost užívání humoru, 

schopnost pojímat situaci ironicky, odlehčovat ji vtipkováním a snižovat tím způsobem úroveň 

psychického napětí.  

Strategie marginalizace pozitivně koreluje s coping strategiemi „Aktivní projevení emocí“, 

„Popření“, „Behaviorální vzdání se“, „Obrácení se k alkoholu, lékům, drogám“, 

„Akceptování“. Negativně strategie marginalizace koreluje s coping strategií „Plánování“. 

Získané výsledky odpovídají obecnému předpokladu, že strategie marginalizace pozitivně koreluje 

s nekonstruktivními a na emoce zaměřenými strategiemi a negativně koreluje s konstruktivními 
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strategiemi, jako v našem případě s „Plánováním“. Strategie marginalizace je obvykle doprovázena 

vysokou mírou psychologického nepohodlí a osobní a sociální maladaptace. Coping strategie ve 

vztahu k marginalizaci můžeme rozdělit na tři skupiny: na emoce zaměřené strategie, vyhýbavé 

strategie a akceptování. Strategie „Aktivní projevení emocí“ může brzdit zapojení kognitivních 

mechanismů zaměřených na řešení a přehodnocení situace. Podobně strategie „Akceptování“ 

nepřispívá k projevení vitality a aktivního zvládání náročné situace, ale při obou dvou strategiích 

je jedinec v kontaktu s problémovou situací. Vyhýbavé strategie „Popření“, „Behaviorální vzdání 

se“, „Obrácení se k alkoholu, lékům, drogám“ považujeme za takové, ve kterých se jedinec 

kontaktu s problémem vyhýbá. Jedinec patrně nemá dostatečné zdroje nezbytné pro adaptaci a 

překonání problémových situací. Může se jednat o nedostatečné zdroje osobnostní, o podporu jak 

ze strany vlastní etnokulturní skupiny, tak ze strany přijímající společnosti. 

Strategie integrace pozitivně koreluje s konstruktivní coping strategií „Humor“ a negativně 

koreluje se strategií „Behaviorální vzdání se“. Akulturační strategie integrace se považuje za 

nejvhodnější strategii a je nejčastěji identifikována ve vztahu s konstruktivními coping strategiemi. 

Existují různé přístupy k interpretaci coping strategie „Humor“ (podrobně to rozebíráme v kapitole 

15). V našem výzkumu humor považujeme za konstruktivní coping strategii, která pomáhá 

distancovat se od náročné situace a zachovat pozitivní kontakty ve vlastní etnokulturní skupině a 

navázat nové kontakty v přijímající společnosti. „Behaviorální vzdání se“ je maladaptivní coping 

strategie, která může překážet aktivnímu vyhledávání sociální podpory a adaptace. 

Strategie asimilace negativně koreluje s coping strategiemi „Obrácení se k bohu, víře nebo 

náboženství“ a „Akceptování“. Situace s coping strategií obrácení se k bohu, víře nebo 

náboženství není jednoznačná stejně jako v případě s akulturační strategií separace, protože hodně 

záleží na tom, za jakých podmínek akulturačního stresu byla tato coping reakce aktivizovaná 

a jestli ji v daném případě budeme považovat za konstruktivní, anebo nebudeme. Navazujeme na 

logiku interpretace významu strategie „Obrácení se k bohu, víře nebo náboženství“, kterou jsme 

zmiňovali v případě separace. Považujeme tuto coping strategii za propojenou s etnokulturní 

identitou jedince. Předpokládáme, že oslabení etnokulturní identity usnadňuje přechod do jiné 

kultury (dokonce k jinému náboženství). Snížení preference strategie „Akceptování“ může 

zvyšovat vitalitu a schopnost angažovat se do nové společnosti, nové kultury. 
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Regresní analýza ukazuje čtyři modely vytvořené pro zkoumané akulturační strategie. Pro 

lepší přehlednost výsledků při interpretaci porovnáváme čtyři regresní modely pro zkoumané 

akulturační strategie. Považujeme seskupení prediktorů zapojených do regresního modelu za 

přípustné zobecnění, hlavní princip, který jsme čerpali z klasifikace faktorů akulturace podle Berry, 

Sam (2006). Rozlišujeme dvě hlavní skupiny faktorů, které ovlivňují výběr akulturační strategie. 

První skupina se skládá z faktorů, vznikajících ještě před tím, než migrant vstupuje do procesu 

akulturace. Patří sem věk migranta, tolerance (etnická, sociální, osobní).  

Věk migranta se ukázal jako signifikantní prediktor s výraznější predikční silou v případě strategií 

separace a integrace. Pozorujeme následující tendenci: mladší migranti budou spíše preferovat 

strategii integrace, s narůstajícím věkem se migranti budou přiklánět k separační strategii, budou 

se spíše držet vlastní etnické skupiny. Úzkostnost (osobnostní charakteristika) se projevuje na 

úrovni strategie separace – respondenti s vyšším skórem úzkostnosti se pravděpodobně budou 

snažit vyhnout separaci. Tolerance se ukázala jako prediktor se slabší predikční sílou (u separace 

a asimilace). U jedinců s preferencí strategie asimilace se tolerance dokonce projevuje na dvou 

úrovních – osobnostní a etnické. Tyto výsledky získané pomocí regresních modelů jsou celkem ve 

shodě s výsledky korelační analýzy. 

Druhá skupina faktorů zahrnuje ukazatele délky pobytu na území České republiky, coping 

strategie, vnímané sociální distance. 

Situační úzkost se projevuje jako faktor s relativně silnou predikční silou u všech akulturačních 

strategií kromě integrace. Považujeme úzkost za faktor, který popisuje stav psychické nepohody, 

který ovlivňuje volbu určité strategie akulturace. Největšímu riziku jsou vystaveni migranti 

preferující strategii separace. Volba strategie marginalizace a asimilace je spojená s tendencí 

snížení úrovně situační úzkosti, což se na první pohled může jevit jako paradoxní výsledek. 

Předpokládáme, že volba strategie migrantem je do značné míry definována nejen jeho vědomým 

rozhodnutím a chováním, ale je také tvarována vlivem očekávání přijímající společnosti. V tomto 

případě může být volba asimilační strategie považována za logickou cestu snížení úrovně úzkosti 

skrze konformní chování a snahu se co nejvíce přizpůsobit nové kultuře. 

V případě strategie marginalizace může být možným zdrojem redukce situační úzkosti buď 

vědomá volba této strategie, anebo aktivní zapojení coping strategií. Výsledky regresní analýzy 

především pro strategii marginalizace ukazují největší počet vzájemných vztahů s coping 
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strategiemi. Pozitivní vztah a větší predikční síla se objevuje u strategií „Akceptace“ a 

„Aktivní projevení emocí“, tyto výsledky odpovídají výsledkům korelační analýzy pro strategii 

marginalizace. S volbou strategie marginalizace se projevuje tendence snížení využití aktivních 

kontaktů se sociálním okolím (Hledání sociální emoční podpory) a humoru. Negativní souvislost 

se projevuje při využití konstruktivní strategie „Plánování“.  

U jedinců, kteří preferují strategii integrace, se projevuje tendence využití aktivní konstruktivní 

coping strategie a zároveň se snižuje použití strategie potlačení interferujících aktivit. V této 

skupině výsledky regrese ukazují větší emoční restrikci (snížení využití strategie „Aktivní 

vyjádření emocí“) a tendenci orientovat se na aktivity, které umožňují zmírnění intenzity prožívání 

nepříjemných emocí.  

Separační akulturační strategie se může projevit snížením využití aktivních coping tendencí a 

snížením popření reality. 

V případě asimilace se projevila jenom jedna coping strategie – snížení využití aktivního plánování 

– na behaviorální úrovni se to může projevit ve formě větší pasivity v interakcích se sociálním 

okolím, snaze přizpůsobovat se a vyhovovat požadavkům přijímající společnosti. 

  DISKUZE 

V této kapitole popisujeme hlavní limity naší práce, zamýšlíme se nad některými dosaženými 

výsledky a porovnáme je s existujícími poznatky z literatury, které inspirovaly náš výzkum.  

Limity výzkumu 

Limity při výběru literatury 

Při zpracovávání teoretické části jsme se potýkali s nedostatkem odborné literatury v českém 

jazyce o akulturaci rusky mluvících dospělých migrantů v České republice. Největší těžiště 

literárních zdrojů, které by vyhovovalo k našemu tématu, jsme našli v anglojazyčných 

a ruskojazyčných zdrojích. Navazovali jsme na poznatky týkající se akulturace v obecném pojetí, 

na zdroje popisující akulturační specifika migrantů z bývalého Sovětského svazu v jiných zemích 

a na ruské odborné zdroje, popisující adaptační mechanizmy rusky mluvících migrantů. 
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Pochopitelně jsme se setkali s potřebou porovnání a sjednocení používané odborné terminologie, 

která se v ruskojazyčných a anglojazyčných akademických tradicích liší. 

Limity při výběru respondentů 

V empirické části naší práce jsme naráželi na mnohé bariéry při snaze sehnat potřebný počet 

respondentů a zajistit reprezentativní výzkumný soubor. Předpokládali jsme, že působení autorky 

této práce v neziskové organizaci poskytující pomoc migrantům a uprchlíkům by mělo zajistit 

dostatečný přístup ke skupině respondentů. Tento předpoklad se nepotvrdil kvůli tomu, že zmíněná 

organizace v roce 2015 prožívala výrazné organizační a ekonomické problémy, a proto byla nucena 

snížit počet klientů o více než polovinu. S tím bylo spojené použití elektronických dotazníků 

souběžně s papírovými, aby byl dosažen požadovaný počet respondentů. Nesporné výhody 

elektronické administrace dotazníků a sběru dat v budoucnu předpokládáme spojovat s ověřením 

homogenity výzkumného souborů, konkrétně homogenitu dat získaných elektronicky a metodou 

papírových dotazníků. 

Kromě ohraničeného přístupu k plánovanému výběru respondentů se domníváme, že obtíže při 

vytváření souboru respondentů ovlivnily výrazně také následující skutečnosti. 

Nedůvěra a opatrnost v komunikaci s respondenty. Nově přicházející migranti, především z řad 

ekonomických migrantů a uprchlíků, jsou celkově velice opatrní v komunikaci na téma migrace 

a jejich osobních zkušeností s procesem adaptace v České republice. Vícekrát byla před námi 

vyjádřena myšlenka o tom, že dotazníky sbíráme pro získání interních informací, které by mohly 

v budoucnu respondentům ublížit. Byly jsme obviňováni i z toho, že anonymitu nedodržíme 

a informace předáváme na Ministerstvo vnitra a posléze tyto informace budou rozhodující 

v procesu rozhodnutí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.  

Předpokládáme, že tato opatrnost a podezíravé domněnky jsou nedílnou součástí procesu adaptace 

rusky hovořících migrantů, kteří jsou původem ze zemí bývalého Sovětského svazu a v současné 

době z území východní Ukrajiny. Tyto faktory jsou zajímavé pro budoucí výzkum, neboť mohou 

silně ovlivňovat komunikaci příchozích s přijímající společností, především v interakcích se státní 

správou migrace a jinými státními institucemi. 

U respondentů mohlo tedy dojít k obecně větší opatrnosti při otevřeném vyjadřování vlastních 

postojů k adaptačnímu procesu v České republice v písemné formě v dotaznících za 

přítomnosti realizátorky výzkumu. Předpokládáme také, že forma elektronických dotazníků za 
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podmínek anonymní on-line administrace s ohledem na aspekt nedůvěry se jevila jako více 

bezpečná, a proto jsme získali i výrazně větší odezvu a návrat vyplněných dotazníků. 

V situaci omezených možností a zdrojů jsme se pokusili o oslovení jiných organizací a center 

spolupracujících s migranty s prosbou o pomoc se sběrem dat. Vzhledem k pracovní vytíženosti 

manažerů integračních center pro migranty a koordinátorů interkulturních programů se 

ukázala tato strategie jako málo efektivní – dotazníky se buď nikdy nedostaly k respondentům 

a zůstaly ležet na stole u oslovených manažerů, anebo po relativně krátké době vedení organizace 

kontaktovalo realizátorku výzkumu a spolupráci přerušovalo. Nejčastějším důvodem pro odmítnutí 

spolupráce byla časová vytíženost a zahlcení dokumenty v rámci přímých pracovních povinností. 

 

Limity vyplývající z metody sběru a analýzy získaných dat: v průběhu našeho výzkumu mohla 

samotná metoda využívaná při sběru dat přinášet jistá omezení. 

Jak jsme již zmiňovali v kapitole 9.1., důležitým kritériem pro zařazení do výzkumu byl mateřský 

jazyk respondentů (ruština).  

Pro účely výzkumu jsme se snažili vybrat z nabídky psychodiagnostických metod adaptovaných 

na mateřský jazyk zkoumaného vzorku. U většiny zvolených metod (dotazník akulturačních 

preferencí nemá doložené parametry standardizace) byla potvrzena jak jejich reliabilita, tak 

validita, ale nebylo provedeno ověření validity a reliability celé komplexní testové baterie. Metoda 

jako taková tudíž není zcela standardizována. 

Dotazník byl v ruském jazyce pro účely dotazování rusky hovořících migrantů. Důvodem pro 

zvolení ruštiny místo ukrajinštiny je skutečnost, že vědeckým jazykem v bývalém Sovětském 

svazu, kam patřila i Ukrajina, byla tradičně ruština. Doposud se zde většina vědeckých prací 

a adaptovaných psychodiagnostických metod publikuje v ruském jazyce. Kvalitní rozsáhlé 

validizační studie psychometrických nástrojů jsou vypracovány ruskými výzkumnými týmy, 

především se to týká překladu a adaptace mezinárodně uznávaných dotazníků a škál. 

Většina dotazníků používaných při výzkumu akulturačních strategií existuje v angličtině a do 

ruštiny nebyla zatím přeložena anebo má překlad spornou kvalitu (absence adaptačních výzkumů). 

Proto považujeme za velice důležité zkvalitnění dotazníků pro zkoumání akulturace – například 

provedení validizačního výzkumu pro dotazník akulturačních strategií. 

Administrace dotazníku probíhala také v on-line formátu. Kromě výhod této formy administrace, 

které jsou podrobně popsány v kapitole 11. a předchozí části této kapitoly, přináší on-line dotazníky 

i jistá úskalí. Mezi rizikové aspekty patří zejména ztráta osobního kontaktu s respondentem a z toho 
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vyplývající nemožnost doptat se na význam otázky v situaci případného neporozumění zadání 

anebo jednotlivých otázek. 

Zmíněné omezující faktory prodloužily časové období sběru dat a měly vliv na počet 

získaných respondentů. Abychom získali potřebný počet respondentů, museli jsme poněkud 

snížit z našich nároků na reprezentativitu datového souboru a použít metodu lavinového výběru 

a příležitostného výběru, neboť migranti se často navzájem znají a jsou schopni zprostředkovat 

kontakt na další respondenty splňující kritéria výběru. Snažili jsme se získat na potenciální 

respondenty přímý kontakt a samostatně je pak oslovit. 

Dalším specifickým limitem vyplývajícím z použité metody je použití analytických nástrojů pro 

statistické zpracování dat. 

Použití regresní analýzy pro vytvoření modelu preferencí akulturačních strategií v případě 

zkoumaného výběru má především explorační charakter. Interpretace výsledků má svoje specifika 

a záleží mimo jiné na zvoleném typu koeficientu determinace. 

Jsme si vědomi toho, že existuje rozdíl mezi koeficientem determinace (R2) a upraveným 

koeficientem determinace (Adj. R2). Po konzultaci s odborným statistikem jsme se rozhodli pro 

použití neupraveného koeficientu determinace, i když manuály SPSS uvádí, že tento ukazatel 

odráží optimističtější verzi. Připustili jsme toto riziko zkreslení výsledků z těch důvodů, že za prvé, 

rozdíl mezi upraveným a neupraveným koeficientem determinace je relativně malý, a za druhé, 

odhad predikce variability vyjádřený pomocí neupraveného koeficientu determinace je správný pro 

daný empirický výběr, ale může se zhoršit v případě aplikace získaných zjištění na obecnou 

populaci. Vzhledem k rozsahu diplomové práce a exploračnímu charakteru výzkumu můžeme 

připustit zmíněnou „optimistickou variantu“. 

Výzkum 

Realizace našeho výzkumu byla uskutečněna s podporou neziskových organizací, které pracují 

s migranty a uprchlíky. Vedení těchto organizací nám poskytovalo potřebnou pomoc při spolupráci 

s migranty a prezentaci získaných výsledků. Byli jsme požádáni, aby šířený dotazník zahrnoval 

širokou škálu sociodemografických parametrů, které by mohly být užitečné i pro interní účely 

těchto organizací. Původně jsme plánovali integrovat do výzkumu všechny sociodemografické 

faktory, ale vzhledem k rozsahu diplomové práce jsme se omezili jen na analýzu vybraných 
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parametrů (věku, pohlaví, délky pobytu v České republice), které nás zajímaly ve vztahu 

k akulturaci. 

Pro ostatní faktory (vzdělání, motivaci imigrantů a jejich plány do budoucna) byla také provedena 

základní statistická analýza, viz příloha 3, a získaná data mohou být perspektivní ve výzkumu v 

budoucnu. 

Výsledky kvantitativního výzkumu ukazují, že existuje statisticky významný rozdíl mezi 

průměrnými hodnotami volby akulturačních strategií ve zkoumaném výběrovém souboru 

migrantů. Získané průměrné ranky ukazuji následující uspořádání akulturačních preferencí 

migrantů: na prvním místě je strategie integrace, na druhém strategie separace, na třetím 

strategie asimilace a na čtvrtém strategie marginalizace. Výsledky jsou celkem ve shodě 

s analogickými výsledky výzkumů akulturačních strategií migrantů, které byly realizovány 

v různých kulturních kontextech a u respondentů patřících k různým věkovým skupinám (Berry et 

al., 1989; Berry, Sam, 1997; Horenczyk, 1996; Sam, 1995; Jasinskaja-Lahti, 2000; Güngör, 2007; 

Maydell-Stevens et al., 2007). Většinou se ukazuje poměrně vysoká preference integrační 

strategie, za ní následuje obecná preference separace a pak asimilace. 

Jak již bylo uvedeno v kap. 3.6., strategie integrace se obecně považuje za nejpreferovanější 

strategii, ale k volbě této strategie však dojde s největší pravděpodobností v situaci, kdy existuje 

shoda ohledně strategie integrace mezi migrantskou skupinou a většinovou společností. 

Předpokládá se, že právě procedurální překážky a vnímaná vysoká úroveň diskriminace povedou 

k tomu, že strategie separace může zvítězit nad integrací, a to především v případech, kdy původní 

kultura podporuje a předává mezi generacemi rodinné vazby a vzájemnou závislost (Horenczyk, 

1996; Güngör, 2007). Volba strategií migranty není izolovaným rozhodnutím příchozí 

skupiny, přijímající společnost má na ni velký vliv a v ideálním případě by tato volba měla být 

podporována multikulturní politikou země. Akulturační očekávání přijímající české společnosti 

vidím jako další důležitý aspekt, který stojí za podrobný výzkum.  

Výsledky potvrdily náš předchozí předpoklad, že existuje významný rozdíl ve volbě 

akulturačních strategií mezi muži a ženami. Pouze v případě strategie marginalizace se 

projevil statisticky významný rozdíl ve větší preferenci strategie marginalizace u žen než u 

mužů ve zkoumaném výběru. Daný výsledek koresponduje s předpokladem Beiser et al. (1993) o 

tom, že ženy migrantky se ocitají v situacích většího rizika než muži migranti. V případě strategií 

separace, integrace a asimilace se neukázaly statisticky významné rozdíly mezi muži a ženami. 

Celkově jsou výsledky ve shodě s postojem Berry a Sama (2006) k roli pohlaví v situaci 
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akulturačního procesu – má proměnlivý vliv a hodně záleží na celkové situaci v přijímající zemi a 

etnokulturním zázemí příchozích. 

Chtěli jsme ověřit, zda existuje vztah mezi věkem migrantů a akulturací. Došli jsme k závěrům, že 

neexistuje vztah mezi strategií marginalizace a věkem migrantů, ale v případě třech ostatních 

strategií je situace odlišná. Výsledky analýzy ukazují na přítomnost statisticky významného vztahu 

mezi strategiemi integrace a asimilace a věkem migrantů. Výsledky potvrzují náš předpoklad, 

že čím mladší jsou migranti, tím budou více otevřeni nové kultuře přijímající společnosti a budou 

volit odpovídající strategii, která umožňuje přijetí nové kultury a udržování vlastní (strategie 

integrace) anebo celkové odmítnutí vlastní kultury a ponoření se do kultury přijímající země 

(strategie asimilace). V případě strategie separace se ukázala pozitivní korelace s věkem 

migrantů – ukazuje se vztah mezi rostoucím věkem a preferencí strategie separace. Naše 

výsledky nejsou v rozporu s výsledky Beiser et al. (1993), Sam (1995). Souhlasíme 

s předpokladem, že akulturační postoj bude ve vztahu s délkou enkulturace v původní kultuře 

a flexibilitou adaptace, které se liší u různých věkových skupin.  

Při testování vztahu délky pobytu v České republice se na základě získaných výsledků korelační 

analýzy dat neukázaly statisticky významné korelace a z toho vyplývá, že pro zkoumaný soubor 

respondentů neexistuje vztah mezi akulturačními strategiemi a délkou pobytu migrantů na 

území České republiky. Naše výsledky nesouhlasí s výsledky studií Jasinskaja-Lahti (2000), ve 

které se ukázalo, že akulturace má vztah spíše s délkou pobytu migranta v zemi, než s věkem, ve 

kterém migrant přichází do cizí země. Pro důkladnější prozkoumání tohoto vztahu je vhodné 

v budoucích výzkumech použít výběr s širším rozsahem ukazatele délky pobytu, protože náš 

výzkumný soubor byl vzhledem k tomuto ukazateli velice homogenní a existuje možnost, že 

během časných stadií akulturace jsme nebyli schopni tento vztah zachytit pomocí zvolených metod. 

Ve výzkumu byla prokázána existence vztahu mezi etnickou tolerancí a strategií separace, dále 

byl odhalena existence vztahu mezi osobnostní tolerancí a strategií asimilace. V případě 

strategií marginalizace, integrace a tolerance migrantů nebyl prokázán žádný významný vztah. 

Lepshoková (2012) považuje toleranci migrantů za jeden z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících 

výběr akulturační strategie. Zaměřili jsme se zároveň na několik úrovní tolerance – etnickou, 

sociální a osobnostní. Náš předpoklad o existenci signifikantně významného vztahu tolerance 

s výběrem akulturační strategie se potvrdil jen částečně. Negativní korelace mezi etnickou 

tolerancí a strategií separace ukazuje na zajímavou skutečnost, že migranti s nižším skórem 
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ukazatele etnické tolerance si vybírají separační strategii, která předpokládá omezení kontaktů 

s novou společností a nepřijetí nových kulturních prvků.  

Důležitá část statistické analýzy byla zaměřena na zkoumání vztahů mezi faktory akulturační 

strategie a coping strategiemi v rámci zkoumaného výběru. Chtěli jsme zmapovat, jaký je tento 

vztah. Jak naznačuje kapitola 4.2.1., akulturační stres se projevuje negativními behaviorálními 

a emočními reakcemi na proces akulturace a zkušenost s adaptačními potížemi v novém kulturním 

prostředí (Berry et al., 1987). Coping strategie jsou považovány za faktor aktivizovaný těmito 

stresogenními podmínkami. Berry a Sam (2006) umísťují coping strategie a akulturační strategie 

do skupiny faktorů stejného řadu, což považujeme za přílišnou redukci a předpokládáme, že 

podrobné zkoumání souvislostí mezi nimi má perspektivu. V průběhu naší explorace pomocí 

korelační a vícefaktorové regresní analýzy jsme zjistili existenci signifikantních souvislostí mezi 

akulturačními strategiemi a coping mechanizmy. Získané výsledky odpovídají obecnému 

předpokladu, že strategie marginalizace a separace budou pozitivně korelovat s nekonstruktivními 

a negativně korelovat s konstruktivními coping strategiemi. 

Výzkumy Berry et al. (1987) ukazují na to, že strategie marginalizace je celkově spojena 

s psychologickou maladaptací. Námi získané výsledky regresní analýzy a objevené korelace nejsou 

v rozporu s tímto předpokladem, marginalizace ukazuje nejvíce vztahů s coping strategiemi napříč 

všemi akulturačními strategiemi. Můžeme předpokládat, že strategie marginalizace je spojena 

s maximální aktivizací psychických obranných mechanismů. 

Další zajímavé výsledky se ukazují v případě strategie integrace, která pozitivně koreluje 

s konstruktivní coping strategií „Humor“ a negativně koreluje se strategií „Behaviorální vzdání 

se“, která se považuje za nekonstruktivní. Humor jako coping strategie stejně jako strategie 

obrácení se k bohu, víře nebo náboženství může být považována za konstruktivní či nekonstruktivní 

strategii v závislosti na tom, v jakých situacích akulturačního stresu je aplikována. V situaci 

zkoumaného souboru může být považována za strategii spíše konstruktivní. Strategie integrace se 

počítá za nejvhodnější a nejvíce preferovanou strategii (Güngör, 2007; Kuo, 2014) a je nejčastěji 

identifikovaná ve vztahu s konstruktivními coping strategiemi (Kosic, 2004; Yakhnich, 2008). 
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Doporučení plynoucí z výzkumu 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části, možným směrem praktického použití naší diplomové 

práce může být zpracování metod formování, podpory a posilování takových psychických 

vlastností imigrantů, které budou přispívat k volbě efektivních akulturačních strategií. 

Imigranti se v prostředí nové kultury ocitají v  situaci akulturačního stresu. Za těchto podmínek 

imigranti jenom výjimečně disponují potřebnými osobními a společenskými zkušenostmi pro 

překonání obtíží akulturace. Intervenci a zachycení rizikových stavů v kritickém období od vstupu 

až do cca 2–3 let pobytu na území České republiky považujeme za nezbytnou nejenom pro příchozí, 

ale především pro přijímající společnost. Prvním krokem zmíněné intervence může být vhodná 

diagnostika akulturačních postojů migrantů a jejich psychoafektivního stavu. 

Na základě získaných dat a vyvozených závěrů v rámci naší práce můžeme nabídnout několik 

doporučení pro pracovníky státních a neziskových organizací, kteří běžně přicházejí do styku 

s rusky hovořícími migranty a pracují s nimi. 

Jak již bylo zmíněno, z mnoha důvodů preferovanou strategií akulturace je strategie integrace, ale 

volba této strategie je výsledkem oboustranného zájmu nejen ze strany migrantů, ale i samotné 

přijímající společnosti, která souběžně respektuje právo příchozích na zachování původní kultury 

a podporuje jejich snahu o osvojení kulturních prvků nové země. Důležitá je podpora a vývoj 

integračních programů, které podporují preferenci integrace oproti separaci. Jedním z možných 

způsobů realizace integračních programů jsou sebepodpůrné skupiny pro ženy různého věku 

a s různou délkou pobytu. Výsledky výzkumu naznačují větší riziko pro ženy než pro muže ve 

volbě strategie marginalizace. Z odborné praxe realizátorky výzkumu vyplývá, že ženy s krátkou 

dobou pobytu v České republice mají velký zájem a projevují se aktivně v podobných programech.   

Dalším důležitým závěrem plynoucím z výsledků výzkumu je skutečnost, že vyšší hodnoty situační 

úzkosti jsou spojené s volbou strategií marginalizace, separace a asimilace. První dvě strategie jsou 

více rizikové pro potenciální vývoj maladaptivního chování, a proto vysoké a stálé hodnoty situační 

úzkosti mohou být indikátorem včasné sociální a psychologické intervence ve formě konzultace se 

sociálním pracovníkem, psychologické konzultace, integračních kurzů a seminářů. 

V situacích, kdy existují určité překážky pro provedení diagnostiky preferencí strategií akulturace 

pomocí dotazníků, mohou určité behaviorální prvky napomáhat rozpoznání určité rizikové 

akulturační strategie. Považujeme coping strategie za tyto behaviorální vzorky. Například, jako 
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indikátor strategie separace může sloužit zvýšená inklinace k víře a náboženským praktikám, se 

současně sníženou schopností vnímání náročných situací s humorem a zvýšenou úrovní úzkosti. 

Pro strategii marginalizace nám vyšly indikátory snížené využití aktivních konstruktivních coping 

strategií („Plánování“), ochabnutí sociálních kontaktů skrze snížení využití strategií „Hledání 

citové sociální podpory“ a „Humor“, snížení vitality a obecnou pasivitu při rozhodování 

v problémových situacích (coping strategie „Přijetí“). 

Výše uvedená doporučení dávají směr dalšímu hledání zdrojů, které dovolí sledovat nejenom 

patrné behaviorální prvky, ale i psychické stavy migrantů. Programy interkulturních a integračních 

tréninků, skupin, seminářů, kurzů, odborné psychologické konzultace pomáhají formovat a 

korigovat nezbytné kognitivní, afektivní a behaviorální kompetence, které jsou přínosné pro 

migranty a českou společnost zároveň. 
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ZÁVĚR 

Problém adaptace migrantů se ukázal v dnešní době jako jeden z hlavních sociálních procesů 

v mnoha zemích světa i v České republice. Tento problém je velice složitý a je předmětem 

výzkumu celé řady disciplín. Problematika migrace, zejména mechanismů adaptace a akulturace, 

je v centru zájmu oboru interkulturní psychologie. V naší diplomové práci jsme zkoumali vybrané 

psychologické aspekty procesu akulturace rusky hovořících cizinců v České republice. 

V teoretické části jsme explikovali model akulturačního procesu, založený na konceptu akulturace 

podle Berry (1974, 1990, 1997). Vycházeli jsme z předpokladu, že akulturace je procesem 

kulturních a psychologických změn odehrávajících se na úrovni jednotlivců a skupin, které jsou 

součástí interakcí různých kultur. Každý migrant personalizuje „setkání“ dvou nebo více kultur. 

Na jedné straně je nositelem etnokulturní identity, která ve formě kulturního programu určuje 

myšlení, afektivní a behaviorální charakteristiky jedince. Na druhé straně se dostává do 

neobvyklého kulturního prostředí a je nucen se dynamicky měnit, aby se adaptoval na toto kulturní 

prostředí, jinými slovy prochází procesem akulturace. Proces akulturace má několik stadií, z těchto 

fází je nejnáročnější stadium akulturačního stresu. Vycházeli jsme z předpokladu, že kvalita 

akulturace migranta v přijímající společnosti závisí na způsobech, které si jedinec vybírá pro 

zvládání a překonání tohoto stadia. Tyto způsoby zvládání jsou nazývané akulturačními 

strategiemi. 

Naše diplomová práce byla zaměřena na prozkoumání dvou skupin faktorů, které mohou ovlivnit 

proces akulturace a s ním související strategii akulturace. Do první skupiny patří faktory 

předcházející akulturaci – vybrané sociodemografické ukazatele, tolerance, osobnostní 

charakteristiky (v našem případě úzkostnost migranta). Do druhé skupiny patří faktory, které se 

aktivují v průběhu akulturace – coping strategie jedince, vnímaná sociální distance a situační 

úzkost.  

V empirické části jsme se soustředili na podrobné zmapování a popis akulturačních preferencí 

rusky hovořících migrantů v České republice. Zaměřili jsme se na prozkoumání vzájemných 

souvislostí mezi zmíněnými faktory. Odhalení vnitřních souvislostí mezi faktory může 

potencionálně ukázat prediktory volby určitého typu akulturační strategie migrantem. 
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V rámci kvantitativní studie byla na našem souboru respondentů prokázána výrazná preference 

strategie integrace před ostatními akulturačními strategiemi – separací, asimilací 

a marginalizací. Faktor věku migrantů se jeví jako důležitý aktér akulturačního procesů – ukázala 

se souvislost mezi volbou strategie a věkem. Výsledky naznačují, že mladší migranti jsou 

otevřenější novému kulturnímu prostředí – mají sklon volit strategie integrace a asimilace. Starší 

migranti preferují držet se vlastní etnické skupiny a je pro ně typická strategie separace. Muži, 

stejně jako ženy, se nejvíce přiklánějí k strategii integrace a nejméně k marginalizaci. Vzhledem 

k pohlaví migrantů se potvrdil náš výchozí předpoklad, že ženy migrantky jsou vystavené většímu 

riziku než muži migranti, protože mají sklon k volbě strategie relativní izolace nejen vůči 

přijímající společnosti, ale také vůči vlastní etnické skupině. Výsledky našeho výzkumu ukazují na 

to, že akulturace nemá výrazné souvislosti s tolerancí migrantů. Výjimkou jsou negativní 

korelace mezi etnickou tolerancí a strategií separace a pozitivní korelace mezi osobností tolerancí 

a asimilací. 

Regresní analýza odhalila odlišnou strukturu modelů akulturačních strategií. Struktura regresních 

modelů je tvořena jak faktory předcházejícími akulturaci, tak faktory, které nastaly v průběhu 

akulturace. Všimli jsme si zajímavé tendence pro strategii integrace – je jedinou akulturační 

strategií, která neukázala vztah s úzkostí a úzkostností jedince, což je dalším potvrzením 

konstruktivního charakteru této proměnné. 

Pro všechny zkoumané prediktory v našem výzkumu se ukazují statisticky významné vztahy 

s akulturačními strategiemi. Podoba těchto vztahů se mezi strategiemi neopakuje. Většina 

coping strategií identifikovaných Lazarusem a Folkmanem (1984), Carverem et al. (1989), 

Rasskazovovou (2013) je spojena s jednou a více akulturačními strategiemi. Na základě 

prostudované odborné literatury a závěrů plynoucích z vlastního výzkumu považujeme potřebu 

zpřesnění struktury a charakterů jednotlivých akulturačních strategií u skupin migrantů v České 

republice za perspektivní a přínosný. 
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Příloha 1. Rozložení věku probandů 

Věk respondentů               

  průměr medián modus rozptyl sm.odch. min. max. 

Věk 33,12 30,0 19,0 12,24 3,499 18 62 

Vysvětlivky: sm. odch. - směrodatná odchylka; min. - minimální hodnota; max. - maximální hodnota 

 

 

 

Příloha 2. Rozložení národní příslušnosti respondentů 

Národnost 

  Četnosti Procento 

Ukrajinci 80 71,43% 

Rusové 25 22,32% 

Bělorusové 6 5,36% 

Jiné 1 0,89% 

Celkem 112 100,00% 
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Příloha 3. Rozložení délky pobytu respondentů v České republice 

Délka pobytu               

  průměr medián modus rozptyl sm.odch. min. max. 

Délka pobytu 15,46 18,0 24,0 7,23 2,689 1 24 

 

 

 

 

Příloha 4.  

Porovnání středních hodnot ukazatele akulturační strategie mezi migranty s různou úrovní vzdělání (Mann-

Whitney U test) – statistický významný rozdíl nebyl prokázan 

 

Úroveň vzdělání 

Akulturační strategie 

Separace Marginalizace Integrace Asimilace 

VŠ 2,36 1,72 4,17 2,07 

Střední odborné 2,51 1,87 3,95 2,22 

р- hodnota 0,299 0,397 0,08 0,129 
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Příloha 5. 

Porovnání středních hodnot ukazatele akulturační strategie mezi migranty v závislosti na motivaci pro 

migraci 

 (Mann-Whitney U test) 

 

Motivace pro migraci 

Akulturační strategie  

(p-hodnota) 

Separace Marginalizace Integrace Asimilace 

Ekonomická migrace (v porovnání 

se s ostatními typy migrace) 

(n=40) 

2,59 

0,053 

1,56 

0.013 

4,08 

0,561 

2,10 

0,682 

Azyl v porovnání s ostatními typy 

migrace) 

(n=13) 

2,87 

0.015 

1,77 

0.659 

3,8 

0,013 

2,06 

0,358 

Studium (v porovnání s ostatními 

typy migrace) 

(n=47) 

2,19 

0,015 

 

1,92 

0,062 

4,15 

0,947 

2,19 

0,687 

Sloučení s rodinou v porovnání 

s ostatními typy migrace) 

(n=15) 

2,43 

0,917 

2,08 

0,102 

4,03 

0,642 

2,33 

0,248 

 

Příloha 6. 

Porovnání středních hodnot ukazatele akulturační strategie mezi migranty v závislosti na plánech do 

budoucna (Mann-Whitney U test) 

 

Plány do budoucna 

 

Akulturační strategie  

(p-hodnota) 

Separace Marginalizace Integrace Asimilace 

Chtějí se vrátit (v porovnání se všemi ostatními) 

 (n=15) 

2,97 

0,003 

1,67 

0,472 

3,95 

0,314 

1,62 

0,002 

Chtějí zůstat (v porovnání se všemi ostatními) 

(n=67) 

2,29 

0,098 

1,79 

0,869 

4,06 

0,975 

2,25 

0,044 

Nerozhodli se (v porovnání se všemi ostatními) 

(n=33) 

2,36 

0,738 

1,80 

0,638 

4,19 

0,268 

2,15 

0,790 
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Příloha 7. Dotazníková baterie v češtině 

Předmluva k testové baterie v češtině 

Výzkum adaptačních strategií migrantů v České republice 

Vážený respondente/respondentko, předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je zhodnocení 

vlastností Vašeho individuálního prožívání sociálního prostředí v České republice. 

Dotazník je zcela anonymní, žádáme Vás o uvedení pravdivých odpovědí na otázky. 

Předem Vám děkujeme za odpovědi! 

 

Osobní údaje respondenta v češtině 

 

1. Věk   

2. Pohlaví  

3. Národnost  

4. Vzdělání  

5. Délka pobytu v České republice (měsíce)  

6. Účel pobytu v České republice  

• ekonomická migrace 

• azyl 

• studium 

• sloučení s rodinou 

7. Jaké jsou vaše plány pro pobyt na území České 

republiky 

 

• v budoucnu bych se chtěl(a) vrátit domů 

• chtěl(a) bych se zůstat 

• nevím 
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Dotazník STAI T-161; X-1 v češtině (Spielberger Trait Anxiety Inventory) 

 

Instrukce: Uvedli jsme zde různé výroky, kterými jsou lidé zvyklí popisovat sami sebe. Pročtěte si pozorně každý výrok 

a z čísel uvedených vedle zakroužkujte to, které nejlépe vystihuje Vaše momentální pocity. Při každém výroku tedy 

uveďte, jak se cítíte právě teď? 

 Výrok Vůbec ne Jen trochu Docela dost Velmi 

1 Jsem klidná, pokojná 1 2 3 4 

2 Jsem bezstarostná 1 2 3 4 

3 Jsem napjatá 1 2 3 4 

4 Jsem smutná 1 2 3 4 

5 Cítím se dobře 1 2 3 4 

6 Jsem vzrušená 1 2 3 4 

7 Bojím se neúspěchu 1 2 3 4 

8 Cítím se odpočinutá 1 2 3 4 

9 Mám pocit úzkosti 1 2 3 4 

 10 Cítím se pohodlně 1 2 3 4 

11 Důvěřuji si 1 2 3 4 

12 Jsem nervózní 1 2 3 4 

13 Jsem ustrašená 1 2 3 4 

14 Cítím, že bych měla něco udělat 1 2 3 4 

15 Jsem uvolněná 1 2 3 4 

16 Jsem spokojená 1 2 3 4 

17 Mám starosti 1 2 3 4 

18 Jsem podrážděná a cítím se „vyvedena z míry“ 1 2 3 4 

19 Jsem šťastná 1 2 3 4 

20 Cítím se příjemně 1 2 3 4 
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Dotazník STAI T-161; X-2 v češtině (Spielberger Trait Anxiety Inventory) 
 

Instrukce: Uvedli jsme zde výroky, kterými obvykle lidé popisují sami sebe. Přečtěte si pozorně každý výrok a z čísel 

uvedených vedle zakroužkujte to, které nejlépe vystihuje Vaše obvyklé pocity. Při každém výroku tedy uveďte, jak se 

obvykle cítíte? 

 Výrok Téměř 

nikdy 
Někdy Často Téměř 

vždy 

21 Cítím se příjemně 1 2 3 4 

21 Rychle se unavím 1 2 3 4 

23 Bývá mi do pláče 1 2 3 4 

24 Ráda bych byla šťastná, jak se zdají ostatní 1 2 3 4 

25 Přicházím o hodně, protože se neumím včas rozhodnout 1 2 3 4 

26 Cítím se odpočinutá a svěží 1 2 3 4 

27 Jsem klidná, pokojná a rozvážná 1 2 3 4 

28 Mívám pocity, že těžkosti se hromadí tak, že je nedokážu překonat. 1 2 3 4 

29 Trápí mne věci, na kterých ve skutečnosti nezáleží 1 2 3 4 

 30 Jsem šťastná 1 2 3 4 

31 Mám sklon brát věci příliš vážně 1 2 3 4 

32 Málo si důvěřuji 1 2 3 4 

33 Jsem bezstarostná 1 2 3 4 

34 Krizové situace a těžkosti mě pronásledují 1 2 3 4 

35 Bývám smutná 1 2 3 4 

36 Jsem spokojená 1 2 3 4 

37 Zmocní se mě bezvýznamná myšlenka a nemůžu se jí zbavit 1 2 3 4 

38 Zklamání prožívám tak hluboko, že na něj nemůžu zapomenout 1 2 3 4 

39 Jsem vyrovnaná osobnost 1 2 3 4 

40 Dostávám se do stavu napětí nebo nepokoje, když rozmýšlím o svých 

současných problémech 

1 2 3 4 
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Dotazník COPE v češtině 
Instrukce: Nyní bude uvedeno 60 základních způsobů reakcí na stres (zátěžovou událost). Ke každé položce budete 

moct vybrat ze 4 možností vyjadřujících míru souhlasu podle toho, do jaké míry bude odpovídat vaší obvyklé 

reakci. 

Popis reakce  Vůbec Zřídka Poměrně 

často 
Často 

1  Pokouším se růst jako osobnost v důsledku této zkušenosti. 1 2 3 4 

2  Věnuji se práci nebo jiným činnostem, abych odpoutal pozornost od 

těchto věcí. 

1 2 3 4 

3  Vzruším se a projevuji to, co cítím. 1 2 3 4 

4  Hledám pomoc u někoho, kdo ví jak na to. 1 2 3 4 

5  Soustředím své úsilí, abych s tím něco udělal. 1 2 3 4 

6  Říkám si: „to není možné.“ 1 2 3 4 

7  Vkládám svou naději do božích rukou. 1 2 3 4 

8  Situace mi připadá směšná. 1 2 3 4 

9  Připouštím si, že to nezvládnu a vzdám se dalších pokusů. пытаться  1 2 3 4 

10  Snažím se ovládnout, abych neudělal něco ukvapeně. 1 2 3 4 

11  Hovořím s někým, o svých pocitech. 1 2 3 4 

12  Piju alkohol, užívám léky nebo drogy, abych se cítil lépe. 1 2 3 4 

13  Zvykám si na to, že se to stává. 1 2 3 4 

14  Hovořím s někým, abych více poznal (pochopil) tuto situaci. 1 2 3 4 

15  Snažím se vytěsnit jiné myšlenky a aktivity, aby mne nerozptylovaly. 1 2 3 4 

16  Sním o příjemnějších věcech, než jsou tyto. 1 2 3 4 

17  Jsem vzrušený a jsem si toho vědom. 1 2 3 4 

18 Hledám pomoc u Boha.  1 2 3 4 

19  Naplánuji si, co udělám. 1 2 3 4 

20  Vtipkuji o tom. 1 2 3 4 

21  Beru to jako skutečnost, kterou nemohu změnit. 1 2 3 4 

22  Čekám, až nastane příznivější situace, abych něco udělal.  1 2 3 4 

23  Pokouším se najít podporu u přátel a známých 1 2 3 4 

24  Vzdávám se pokusů dosáhnout toho, co jsem chtěl.  

 
 

1 2 3 4 

25  Dělám další pokusy, abych problém vyřešil. 1 2 3 4 

26  Abych na to tolik nemyslel, piju alkohol nebo beru léky (či drogy). 1 2 3 4 

27  Odmítám uvěřit, že se to stalo. 1 2 3 4 

28  Dávám najevo své pocity. 1 2 3 4 

29  Pokouším se to vidět v jiném světle – z lepší stránky. 1 2 3 4 

30  Hovořím s někým, kdo by s tím něco konkrétního mohl udělat. 1 2 3 4 



 

134 
 

31  Spím více než obvykle. 1 2 3 4 

32  Pokouším se najít postup (strategii) jak na to. 1 2 3 4 

33  Soustřeďuji se na věci, které s tím souvisí a je-li to nutné, ostatní 

odsouvám.  

 
 

1 2 3 4 

34  Vyhledávám nebo přijímám projevy sympatie a pochopení od někoho. 1 2 3 4 

35  Piju alkohol nebo beru léky (či drogy), abych na to tolik nemyslel. 1 2 3 4 

36  Mám z toho legraci  1 2 3 4 

37  Vzdávám se cíle, který jsem chtěl dosáhnout. 1 2 3 4 

38  Hledám něco dobrého v tom, co se stalo. 1 2 3 4 

39  Přemýšlím o tom, jak bych mohl nejlépe vyřešit tento problém. 1 2 3 4 

40  Nepřipouštím si, že se to stalo. 1 2 3 4 

41  Bráním se, abych unáhlenou akcí vše nepokazil. 1 2 3 4 

42  Rozhodně se snažím zabránit tomu, aby jiné věci nerušily mé úsilí 

vyřešit to. 

1 2 3 4 

43  Jdu do kina nebo se dívám na televizi, abych na to příliš nemyslel. 1 2 3 4 

44  Beru skutečnost takovou, jaká je. 1 2 3 4 

45  Ptám se někoho, kdo byl v podobné situaci, co bych měl udělat. 1 2 3 4 

46  Pociťuji silně nepříjemné emoce (city) a hledám, jak je co nejvýrazněji 

   vyjádřit. 
1 2 3 4 

47  Snažím se o akci vedoucí přímo k řešení. 1 2 3 4 

48 Hledám útěchu ve své víře (svém náboženství). 1 2 3 4 

49  Snažím se, abych počkal na nejvhodnější dobu, kdy budu moci něco 

udělat. 

1 2 3 4 

50  Tropím si z toho žerty. 1 2 3 4 

51  Polevuji ve svém úsilí vyřešit tento problém. 

 
 

1 2 3 4 

52  Hovořím s někým o tom, jak se cítím. 1 2 3 4 

53  Piju alkohol nebo beru léky, abych přežil tuto událost. 1 2 3 4 

54  Učím se s tím žít. 1 2 3 4 

55  Odložím jiné činnosti, abych se mohl koncentrovat právě na toto. 1 2 3 4 

56  Myslím usilovně na to, jak budu postupovat. 1 2 3 4 

57  Chovám se jako bych se domníval, že se to nestalo. 1 2 3 4 

58  Dělám to, co musí být uděláno, a to hned. 1 2 3 4 

59  Tato situace se stává pro mne poučením. 1 2 3 4 

60  Více se modlím než obvykle. 1 2 3 4 
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Dotazník Index tolerance v češtině 

Instrukce: Uvedli jsme zde výroky, kterými obvykle lidé popisují sami sebe. Přečtěte si pozorně každý výrok a z čísel 

uvedených vedle zakroužkujte to, které nejlépe vystihuje Vaše obvyklé postoje. 

№ Výroky 
Vůbec 

nesouhlasím 
Nesouhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Spíše 

souhlasí 
Souhlasím 

Naprosto 

souhlasím 

1 Sdělovací prostředky mohou 

reprezentovat jakýkoli názor 

1 2 3 4 5 6 

2 

Partneři mají mnohem více 

problémů v smíšeném manželství, 

než v manželství lidí stejné 

národnosti 

1 2 3 4 5 6 

3 Pokud vás kamarád zradil, musíte 

se mu pomstít 

1 2 3 4 5 6 

4 
K cizincům ze zemí Asie a Afriky 

se budou stavět lépe, pokud se 

budou chovat jinak 

1 2 3 4 5 6 

5 Ve sporu existuje jenom jeden 

správný úhel pohledu  

1 2 3 4 5 6 

6 
Žebráci a bezdomovci si mohou 

sami za vlastní problémy 
1 2 3 4 5 6 

7 Je v pořádku předpokládat, že 

vlastní lid je lepší než jakykoli 

jiný 

1 2 3 4 5 6 

8 Není mi příjemné mluvit s lidmi, 

kteří se zanedbávají 

1 2 3 4 5 6 

9 I když mám vlastní názor, v klidu 

vyslechnu názory ostatních 

1 2 3 4 5 6 

10 Duševně nemocní lidé musí být 

izolováni od společnosti 

1 2 3 4 5 6 

11 
Jsem ochoten akceptovat člověka 

jakékoliv národnosti jako člena 

vlastní rodiny 

1 2 3 4 5 6 

12 
Uprchlíci potřebují stejné 

množství pomoci a podpory jako 

zdejší obyvatelé 

1 2 3 4 5 6 

13 
Pokud se vůči mně někdo chová 

neslušně, já se chovám vůči němu 

stejně neslušně 

1 2 3 4 5 6 

14 Chci mít kamarády různých 

národností 

1 2 3 4 5 6 

15 Pro udržení klidné situace, stát 

potřebuje lídra se „silnou rukou“ 

1 2 3 4 5 6 

16 Migranti musí mít stejná práva 

jako občané 

1 2 3 4 5 6 
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17 Rozčiluje mě, když má někdo 

názor odlišný od mého názoru 

1 2 3 4 5 6 

18 Je obtížné stavět se dobře vůči 

některým národům a národnostem 

1 2 3 4 5 6 

19 Nesnáším nepořádek 1 2 3 4 5 6 

20 Jakékoli náboženské skupiny mají 

právo na existenci 

1 2 3 4 5 6 

21 Dokážu si představit černocha 

jako blízkého kamaráda 

1 2 3 4 5 6 

22 Rád bych byl více tolerantní vůči 

jiným lidem 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Dotazník vnímané sociální distance v češtině 

Instrukce: Prosím, označte v příslušném sloupci Vaší národnosti Vámi vnímaný postoj české společnosti k Vám jako k příslušníku 

Vaší národnosti. 

  Ukrajinec Rus Bělorus Jiný 

1 Češi jsou připraveni akceptovat mě jako 

příbuzného (například jako partnera) 

    

2 Češi jsou ochotni akceptovat mě jako blízkého 

kamaráda 

    

3 Češi jsou ochotni akceptovat mě jako souseda     

4 Češi jsou ochotni akceptovat mě jako kolegu     

5 Češi jsou ochotni akceptovat mě jako 

spoluobčana 

    

6 Češi jsou ochotni akceptovat mě jako turistu     

7 Češi mě nechtějí akceptovat v jejich zemi     
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Dotazník akulturačních postojů a chování v češtině 

Instrukce: Uvedli jsme zde různé výroky, které popisují postoje a chování migrantů v cizí zemi. Pročtěte si pozorně každý výrok 

a z čísel uvedených vedle zakroužkujte to, které nejlépe vystihuje Vaše postoje.  

 

№ Výrok 
Vůbec 

nesouhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Nevím, 

nejsem si 

jistý 

Spíše 

souhlasím 

Naprosto 

souhlasím 

1 

Myslím, že Ukrajinci (Rusové, 

Bělorusové) žijící v České republice, 

by měli udržovat vlastní kulturní 

tradice a vyhýbat se českým tradicím 

1 2 3 4 5 

2 

Není pro mě důležité dokonalé 

ovládání ani mateřského, ani českého 

jazyka 

1 2 3 4 5 

3 

Nezúčastňuji se aktivit ani ukrajinské 

(ruské, běloruské) menšinové 

skupiny, ani aktivit české společnosti 

1 2 3 4 5 

4 

Preferuji společenské aktivity, 

kterých se zúčastňují pouze 

představitelé mé národnosti 

1 2 3 4 5 

5 

Pro mě je důležité dokonalé ovládání 

zároveň vlastního mateřského jazyka i 

českého jazyka 

1 2 3 4 5 

6 
Preferuji společenské aktivity, 

kterých se zúčastňují pouze Češi 
1 2 3 4 5 

7 

Zachování vlastních kulturních tradic 

a akceptace českých nepovažuji za 

důležité 

1 2 3 4 5 

8 

Pro mě je důležitější dokonalé 

ovládání mateřského jazyka než 

českého jazyka 

1 2 3 4 5 

9 

Zachování vlastních kulturních tradic 

a akceptace českých nepovažuji za 

stejně důležité 

1 2 3 4 5 

10 

Pro cizince v České republice je 

důležitější akceptovat české tradice 

než zachovávat vlastní 

1 2 3 4 5 

11 Mám spíše české kamarády 1 2 3 4 5 

12 

Pro mě je důležitější dokonalé 

ovládání českého jazyka, než 

mateřského jazyka 

1 2 3 4 5 

13 

Nemám ani české kamarády, ani 

kamarády z řad představitelů vlastní 

etnické skupiny 

1 2 3 4 5 

14 
Mám kamarády pouze mezi 

představiteli vlastní etnické skupiny 
1 2 3 4 5 

15 

Preferuji společenské aktivity, 

kterých se zúčastňuji jak Češi, tak 

představitelé vlastní etnické skupiny 

1 2 3 4 5 

16 

Mám kamarády jak mezi Čechy, tak 

mezi představiteli vlastní etnické 

skupiny 

1 2 3 4 5 

 


