
10 PŘÍLOHY 

Příloha A 

Základní osa rozhovoru s pracovníkem cizincem 

 

Respondent: 

Věk:  

Země původu: 

Národnost:  

Rodný jazyk:  

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Počet prožitých let v ČR: 

Pracovní pozice v organizaci:  

Kolikáté zaměstnání v ČR: 

Délka působení v organizaci: 

 

ZÁKLADNÍ OSA OTÁZEK 

adaptace v pracovním prostředí: 

 Když si vzpomenete na svůj první den v práci, co se Vám nejintenzivněji vybaví?  

 

 

 Kdy jste se přestal/a cítit jako nováček, kdy jste začal/a vnímat jako plnohodnotná 

součást týmu? 

 

 

 



adaptace v cizojazyčném (českém) prostředí: 

 Jak dlouho se učíte česky?  

 

 Učil/a jste se česky před nástupem na pozici / za běhu? / Proč jste se začal/a/nezačal/a 

učit česky? 

 

 Jaký máte k češtině vztah? 

 

rovina specifik (obtíží) při adaptaci pracovníka: 

 Vybavíte si v průběhu prvních dnů, týdnů, měsíců v nové práci nějakou nejasnou / 

problematickou situaci, která byla podle Vás zapříčiněná tím, že čeština není Váš rodný 

jazyk? 

 

 V čem pro Vás daná situace byla obtížná, nepříjemná / dané situace byly obtížné, 

nepříjemné? 

 

 Proč podle Vás daná situace nastala?  

 

 Byla tato nepříjemná situace pro Vás natolik významná, že jste přemýšlel/a o odchodu? 

 

 Jak jste vzniklé problémy řešil/a? Na koho jste se případně obrátil/a? 

 

 Co měla z Vašeho pohledu daná situace za následek? 

  



Příloha B 

Základní osa rozhovoru s nadřízeným / kolegou pracovníka cizince 

 

adaptace v pracovním prostředí: 

 Vybavíte si první den nástupu X (eventuálně první dny, týdny) a jeho průběh? 

 

 

 Kdy se podle Vás stal/a X plnohodnotným členem týmu?  

 

adaptace v cizojazyčném (českém) prostředí: 

 Jak hodnotíte úroveň češtiny X?  

 

rovina specifik (obtíží) při adaptaci pracovníka: 

 Vybavíte si v průběhu prvního dní, týdnů, měsíců X v nové práci nějakou nejasnou / 

problematickou situaci, která byla podle Vás zapříčiněná tím, že čeština X není 

jeho/její rodný jazyk? 

 

 V čem byla podle Vás daná situace pro X obtížná, nepříjemná?  

 

 Proč podle Vás daná situace nastala?  

 

 Myslíte, že pro X byla tato nepříjemná situace natolik významná, že uvažoval/a o 

odchodu? 

 

 Jak X vzniklé problémy řešil/a? Obrátil se s nimi na Vás, případně na někoho jiného? 

 

 Co měla z Vašeho pohledu daná situace za následek? 

  



Příloha C 

Základní osa rozhovoru s personalistou / pracovníkem působícím na obdobné pozici 

 

kontexty adaptace obecně v organizaci 

 Jak ve Vaší organizaci postupujete při přijímání nových pracovníků?  

 

 Liší se tento proces při přijímání cizinců? Pokud ano, v čem a proč? Pokud ne, tak 

proč ne? 

 

 Jak dlouho u Vás v průměru trvá adaptace nového pracovníka?  

(příp. dovysvětlit pojem) 

 

 Myslíte, že se délka adaptace liší u pracovníků cizinců? Jak? 

 

 Jak podle Vás znalost češtiny ovlivňuje proces adaptace? 

 

 Jaké obtíže podle Vás při procesu adaptace nového pracovníka nastávají? 

 

 Jaké obtíže podle Vás při tomto procesu mohou nastat, jedná-li se o pracovníka 

cizince? 

 

 Přišel za Vámi někdy nějaký pracovník s problémem, který spočíval v kulturní či 

jazykové odlišnosti?  

 

 Jak jste tuto situaci řešil/a? 

 


