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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na adaptaci pracovníka, která se odehrává v cizojazyčném 

prostředí. Pozornost je věnována zejména specifikům (jevům), které při ní mohou nastat. 

Na základě prostudování odborné literatury je adaptace nejprve vymezena ve třech 

rovinách: v pojetí sociálně-psychologického procesu (1), adaptace v interkulturním 

prostředí (2) a adaptace v prostředí pracovním (3). Prostor je rovněž věnován vybraným 

aspektům integrační politiky České republiky. Součástí práce je výzkumná sonda, jejíž 

hlavním cílem je určit, zda lze identifikovat a následně popsat jevy (obtíže) doprovodné při 

procesu adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí. V rámci výzkumného šetření jsou 

nejprve vysvětlena zvolená metodická východiska, následně jsou představeny výsledky 

samotného šetření společně s dílčími shrnutími a závěrečnou diskusí.  
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Abstract 

This thesis is focused on the new employee adaptation (orientation) process taking place in 

a foreign language environment. The major subjects of this study are the specifics 

(phenomena) which may occur during this process. Based on previous research findings, the 

process of adaptation is first defined in the following three areas: as a social psychological 

process (1), as an adaptation process in intercultural environment (2) and as an adaptation 

process in the work environment (3). Attention is also paid to some of the most relevant 

aspects of the migrant integration policy in the Czech Republic. The main purpose of the 

research is to prove or disprove the presence of the phenomena (difficulties) accompanying 

the process of the new employee adaptation (orientation) in a foreign language environment 

and subsequently to identify and describe these phenomena (difficulties). Methodology used 

for the research is explained within the empirical part of the thesis, as well as the outcomes 

of the probe, its interpretation and discussion. 

 

Keywords 

new employee adaptation process, new employee orientation, adaptation process, specifics 

of adaptation, foreign language environment, intercultural adaptation, integration  
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0 ÚVOD 

Ačkoli se vědecký svět personálního řízení a psychologie práce a organizace zabývá 

problematikou adaptace nových pracovníků již v řádu desítek let, pozornosti odborníků 

podle mého názoru uniká adaptace pracovníků, která se odehrává v cizojazyčném prostředí.  

Jistě by bylo možné se zprvu domnívat, že by toto prázdné a dostatečně neprobádané místo 

mohly adekvátně zaplnit výsledky četných výzkumů zabývajících se nejrůznějšími aspekty 

interkulturní problematiky (i) v pracovním prostředí.  

Domnívám se však, že opak je pravdou. Zkoumání příliš objemného fragmentu, který by 

v tomto případě představovala adaptace pracovníka v interkulturním prostředí, z mého úhlu 

pohledu nejenže neumožňuje nahlédnout do hlubších souvislostí dané problematiky, ale 

především jí nedovoluje co nejlépe porozumět.  

Jako dcera imigrantky se celý svůj život zprostředkovaně setkávám s nejrůznějšími 

podobami vlivu, které může mít jazyková bariéra na pracovní život člověka. Kromě všeho 

ostatního, co se ke zkušenostem nově příchozího pracovníka do organizace pojí, jsou právě 

první dny, týdny a měsíce v nové práci to, co obvykle doprovází velké množství stresu. 

Uvážíme-li, že je nově příchozím pracovníkem cizinec, lze v tomto smyslu uvažovat nejen 

o přítomném a možná dokonce zvýšeném stresu, ale i o dalších specifikách, která se mohou 

k procesu adaptace tohoto pracovníka pojit.   

Upustíme-li od obsáhlejšího rozvažování o globalizaci, která vedla a bezpochyby stále vede 

k různým formám propojování lidí pocházejících z odlišných kultur, a pokud přihlédneme 

k současné vysoké míře naléhavosti na integraci cizinců ze strany politiky Evropské unie, je 

postavení cizince v pracovním prostředí nepochybně velmi aktuálním tématem.  

Věřím, že výše konstatované skutečnosti staví adaptaci pracovníka v cizojazyčném prostředí 

do popředí problematiky hodné nejen výzkumu, ale i aplikace v reálných situacích.  

Cílem předkládané bakalářské práce je na základě prostudování odborné české a cizojazyčné 

literatury a následné realizace výzkumné sondy identifikovat a následně popsat specifika 

přítomná v procesu adaptace pracovníka, která se odehrává v cizojazyčném prostředí. 

Specifiky jsou v tomto kontextu míněny zejména obtíže, které v procesu adaptace nastaly.  

Hlavní textová část práce se skládá celkem ze sedmi kapitol. V první třech kapitolách bude 

po prostudování příslušné odborné literatury pozornost věnována vybraným teoretickým 
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souvislostem adaptace pracovníka ve třech zvolených rovinách, jimiž je adaptace v pojetí 

sociálně-psychologického procesu (1), adaptace v interkulturním prostředí (2) a adaptace 

v prostředí pracovním (3).  

Volba těchto rovin představuje základní myšlenku celé práce, kterou je úvaha o tom, 

v jakých nejzásadnějších rovinách probíhá adaptace pracovníka v pro něj cizojazyčném 

prostředí, tj. co všechno může být zdrojem případných specifik.   

Za základní bod / rovinu tohoto procesu je považován jedinec, respektive osobnost, kterou 

adaptace provází celým jejím životem v souladu s poznatky z psychologie. Termínem 

adaptace se významně zaobíral např. vývojový psycholog Jean Piaget či evoluční psycholog 

Jerome H. Barkow, v českých odborných kruzích k tématu přispěli například Karel Paulík 

či Lubomír Vašina. 

Druhá zvolená rovina adaptace, tj. adaptace v interkulturním prostředí, je nazírána jako další 

oblast, se kterou se daný cizojazyčný pracovník v průběhu adaptace do vyšší či nižší míry 

setkává, a která tedy nesmí chybět při snaze porozumět závislostem celého procesu. 

Významnými autory zabývajícími se touto problematikou jsou například John W. Berry či 

Young Yun Kim, u nás pak kupříkladu Jan Průcha či Monika Morgensternová.  

Adaptace v pracovním prostředí představuje třetí klíčovou rovinu adaptace, jež má vysvětlit 

kontexty adaptace nově příchozího pracovníka, které se však rovněž týkají i adaptace nově 

příchozího cizojazyčného pracovníka. K vědeckému poznání v této oblasti přispěli například 

Michael Armstrong, Josef Koubek, Renata Kocianová či Milan Rymeš. 

V pořadí čtvrtá kapitola bakalářské práce, která uvádí vybrané aspekty integrační politiky 

v České republice, si klade za cíl vhodným způsobem doplnit kontext celé problematiky, 

které se adaptace cizojazyčného pracovníka týká. 

Na základě předchozích čtyř kapitol je následně představena čtvrtá rovina adaptace, kterou 

je adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí. V kapitole budou shrnuty základní 

předpoklady, které vyplynuly z vymezení adaptace v jejích třech zvolených rovinách 

obohacené o vybrané souvislosti z kapitoly věnované problematice integrace cizinců v České 

republice. 
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Poslední dvě kapitoly představují empirickou část práce. V šesté kapitole budou objasněna 

volená metodická východiska, v následující, sedmé, kapitole pak bude čtenář seznámen 

s výsledky realizované výzkumné sondy, jejíž součástí je také diskuse.  

Uvedení nezbytných teoretických poznatků adaptace ve třech zmíněných rovinách, 

doplňující kapitola věnovaná koncepci integrace cizinců v českém prostředí a zejména pak 

vlastní výzkum kvalitativního charakteru má vzhledem k cílům práce jednak umožnit 

identifikaci konkrétních specifik (obtíží) a jednak potvrdit předpokládanou existenci čtvrté 

roviny, kterou má představovat adaptace v cizojazyčném prostředí.  

Záměrem a cílem této práce není komplexní popis a zahrnutí všech aspektů, které se týkají 

pracovníka, jehož adaptace se odehrává v cizojazyčném prostředí. Záměrem je spíše přispět 

dosavadnímu vědeckému poznání netradičním pohledem na adaptaci (cizojazyčného) 

pracovníka, koncipovanou ve vybraných vysvětlených rovinách. Je rovněž třeba uvést, že 

teoretické poznatky pro danou problematiku čerpám zejména z psychologického hlediska 

a z poznatků personálního řízení a organizačního chování. Vědomě tak upouštím od přístupů 

jiných disciplín, přestože nevylučuji význam jejich možného přínosu této problematice.  
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1 ADAPTACE JAKO SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝ PROCES 

Proces adaptace jako proces doprovázející člověka při vyrovnávání se s novými životními 

situacemi bývá nezřídka spojován s celoživotním procesem socializace, jakožto procesem 

stávání se „… společenskou bytostí se specificky lidskou psychikou, byť v různých kulturách 

více či méně odlišnou…“ (Nakonečný, 2009, s. 101).  

S přihlédnutím ke skutečnosti, že je adaptace nahlížena v různých kontextech v rámci 

různých psychologických disciplín1, není vzhledem k rozsahu této práce reálné poskytnout 

vyčerpávající vymezení tohoto procesu. Je však nutné uvést vybrané poznatky, které slouží 

jednak jako základní východiska pro výzkumnou sondu a jednak jako výchozí bod pro 

hledání souvislostí v dalších rovinách adaptace, se kterými se člověk v průběhu své životní 

dráhy setkává.  

1.1 Adaptabilita člověka 

Pokud je adaptace ve svém nejobecnějším pojetí „…takové chování organismů, které jim 

umožňuje přizpůsobení se podmínkám (prostředí), v nichž žijí…“ (Paulík, 2010, s. 11), pak 

je obecná adaptační schopnost konkrétního živého systému označována termínem 

adaptabilita. Adaptace se týká všech živých organismů a je jedním z procesů podmiňujících 

život na Zemi2. Potenciál adaptability je srovnatelný mezi všemi jeho nositeli, a tak je 

v případě zkoumání míry adaptability člověka nezbytné zohlednit jeho osobnostní rysy, vliv 

prostředí, ale i další přítomné faktory, které mohou více či méně zásadním způsobem ovlivnit 

výsledek procesu adaptace (Vašina, 2010, s. 156–159).     

1.2 Piagetova teorie adaptace 

Problematikou adaptace se v kontextu psychologie inteligence zabýval např. švýcarský 

vývojový psycholog a filosof Jean Piaget, který pohlíží na adaptaci jako na nedílnou součást 

života člověka ve všech jeho ohledech. „Každé chování, ať jde o akt, který se projevuje 

navenek, nebo který je zvnitřněn v myšlení, vždy se jeví jako přizpůsobení nebo, lépe řečeno, 

                                                           
1 Adaptace je frekventovaně skloňovaným pojmem například i v evoluční psychologii (viz např. Barkow et 

al., 1992). Rozsah a zaměření práce však nedovoluje uvážit i evolučně-psychologické hledisko. 
2 Mnohem detailněji a odborněji je adaptace organismu zkoumána na poli biologie a zejména pak evoluční 

biologie (viz např. Campbell, Reece, 2006; Brooks, McLennan, 2002; Shanahan, 2004).  
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jako nové přizpůsobení.“ (Piaget, 1970, s. 10). Na inteligenci pak nazírá jako na určitou 

formu rovnováhy, ke které směřují všechny poznávací procesy v psychickém vývoji člověka 

(Piaget, 1970, s. 10–14). 

Každý z těchto procesů je rovněž vnímán jako forma rovnováhy. Za předpokladu, že je 

inteligence přizpůsobivé povahy, je samotná adaptace (přizpůsobení) charakterizována jako 

rovnováha mezi činnostmi, kterými organismus působí na prostředí, a činnostmi, kterými 

prostředí působí na organismus. Autor pak rozpracovává tyto procesy do termínů asimilace 

a akomodace (Piaget, 1970, s. 10–14). 

Asimilace v kontextu Piagetova zkoumání značí působení jedince na okolní předměty. 

Akomodace je v zásadě proces opačný asimilaci, kdy prostředí působí na jedince. Ani 

v jednom z těchto procesů se však nejedná o plné pasivní přizpůsobení strany, na kterou je 

působeno, ale o pouhou modifikaci vybraných aspektů. V procesu adaptace jedince se tedy 

odehrávají tyto dva protichůdné a zároveň doplňující se procesy asimilace a akomodace, 

které spějí k vzájemné rovnováze (Piaget, 1970, s. 10–14).  

To, co je pro tuto práci v kontextu Piagetovy koncepce klíčové, je zdůraznění možné 

nerovnováhy mezi asimilací a akomodací. Přestože na tento jev autor pohlíží zejména 

z pohledu vývojové psychologie (Piaget, 1970, s. 134–138), je před takovou situaci stavěn 

i dospělý člověk, který se ocitá v novém kulturním, pracovním či jednoduše neznámém 

prostředí. V takové situaci může jedinec náhle čelit silnému tlaku okolí (akomodace) na úkor 

možností reálně svou situaci ovlivňovat (asimilace).  

Kromě jiného se do dalšího vývoje obtížné situace může promítnout jak úroveň, tak 

i autorem zmiňovaná přizpůsobivost lidské inteligence.  I proto lze předpokládat, že je nutné 

zahrnout inteligenci (jejímž možným indikátorem může být mj. úroveň dosaženého 

vzdělání3) mezi faktory, které se mohou podílet na míře adaptability člověka, a tedy je o ní 

třeba uvažovat i v kontextu adaptace nového pracovníka. 

  

                                                           
3 Např. Deary a Johnson (2010, s. 1362–1363), kteří se zabývají vztahem inteligence a vzdělání (vzdělávání), 

uvádějí častý předpoklad odborníků – a to, že chytřejší lidé mají sklon získávat a dosahovat vyššího 

(formálního) vzdělání, a zároveň, že lidé, kteří, jsou delší dobu formálně vzděláváni, bývají chytřejší. Autoři 

však rovněž konstatují, že je vždy třeba uvažovat všechny podmínky, které se pojí k dané situaci, a tedy že 

tento předpoklad nelze považovat za obecně platný.  
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2 ADAPTACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ 

V centru pozornosti předchozí kapitoly stála adaptace v sociálně-psychologickém kontextu, 

která v pojetí této práce představuje první a zároveň základní úroveň, od které se odvíjí 

proces adaptace kteréhokoli pracovníka.  

Další, navazující, úrovní adaptace je adaptace člověka, která probíhá v interkulturním 

prostředí. Tato rovina adaptace se logicky může týkat a velmi často se i týká nového 

pracovníka, který se ocitá v pro něj cizojazyčném prostředí, čemuž interkulturní prostředí 

nemusí být ekvivalentem4. 

V kontextu této práce je však důležité vycházet i z interkulturní roviny adaptace, neboť je 

největším zdrojem v současnosti dosažených vědeckých poznatků, ze kterých lze čerpat při 

plánování vlastního výzkumu, jehož účastníky budou ve všech případech lidé přicházející 

z jiné země (i kultury).  

S vědomím toho, že v mezích této práce není cílem a ani reálně možné poskytnout 

vyčerpávající výčet toho, co všechno může pojem kultura reprezentovat, přistupuji na tomto 

místě k významné redukci, když pro účely podpory čtenáře při orientaci v následujícím textu 

použiji Průchovo (2007) užší pojetí vymezení kultury určitého společenství, čímž se míní 

„… jeho zvyklosti, symboly, komunikační normy a jazykové rituály, sdílené hodnotové 

systémy, předávané zkušenosti, zachovávaná tabu.“ (Průcha, 2007, s. 45).  

Předmětem této práce však není zkoumat adaptaci na kulturu jako takovou, nýbrž pozornost 

zaměřit spíše na adaptaci na kulturu v rámci dané organizace, tj. v rámci pracovního 

prostředí, kde se adaptace cizojazyčného pracovníka odehrává. Z toho důvodu je třeba 

alespoň ve stručnosti představit pojetí organizační kultury, které je v souladu s koncepcí celé 

práce. 

Tak, jak je výše vymezeno možné pojetí kultury určitého společenství, si lze do určité míry 

představit i základní rámec organizační kultury – avšak jak uvádí Hofstede5 s tím rozdílem, 

                                                           
4 Uvážíme-li například modelovou situaci, kdy český pracovník vstupuje do pražské pobočky mezinárodní 

organizace, ve které veškerá komunikace probíhá v angličtině, ale majoritu spolupracovníků tvoří Češi, ještě 

se nemusí jednat o „silně“ interkulturní prostředí, ve kterém se střetávají aspekty různých kultur. Z pohledu 

nově příchozího pracovníka se však jedná o cizojazyčné prostředí, neboť je jeho rodným jazykem čeština a 

v nové práci je nucen komunikovat anglicky.  
5 Geert Hofstede jako významný autor zabývající se tématem kultury a interkulturních rozdílů, je mj. také 

autorem známého konceptu šesti dimenzí kultury (Hofstede, 1984). Realizací rozsáhlého výzkumu 
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že: „… členové organizace obvykle mohou do jisté míry ovlivnit své rozhodnutí o tom, zda 

se k ní připojí, týká se jich jen v pracovní době a jednoho dne ji mohou opustit.“ (Hofstede, 

2005, s. 37). To naznačuje, že se k adaptaci pracovníka na organizační kulturu pojí prvek 

svobody, v čemž také spočívá její specifičnost oproti adaptaci na kulturu určitého 

společenství – kulturu daného národa.  

V obdobném smyslu je kultura v obecném a spíše pak v pojetí organizační kultury nazírána 

v kontextu celé této práce tak, že jednu od druhé nevyděluji, nýbrž vycházím z jejich 

vzájemné propojenosti.  

2.1 Východiska interkulturní roviny adaptace  

Adaptace v interkulturním prostředí má nejsilnější teoretické i empirické zázemí 

v interkulturní psychologii, interdisciplinárním oboru na pomezí mnoha dalších 

společenskovědních disciplín – např. antropologie a zejména pak kulturní antropologie, 

sociologie, lingvistiky, sociální psychologie a dalších psychologických disciplín 

(Morgensternová et al., 2007, s. 62–63; Průcha, 2007, s. 17–21). V rámci této disciplíny se 

k interkulturní rovině adaptace obvykle pojí související pojmy, jako je například akulturace, 

akulturační strategie, akulturační stres, interkulturní senzitivita, kulturní šok a mnohé další 

(Průcha, 2007; Morgensternová et al., 2007; Berry et al., 2002).  

Cílem této kapitoly není zachytit proces adaptace člověka v interkulturním prostředí v celé 

jeho šíři. To jednak rozsah práce neumožňuje a jednak by bylo nezbytné využít poznatků 

zmíněných příbuzných vědních oborů, což by vedlo k roztříštění myšlenky této práce, která 

spočívá v zaměření se především na aspekty adaptujícího se nového pracovníka v pro 

něj cizojazyčném prostředí, nikoli v interkulturním prostředí. 

K cizojazyčnému prostředí zde přistupuji jako k nedílné součásti prostředí interkulturního, 

tj. neusiluji o zachycení jevů souvisejících se střetem minimálně dvou odlišných kultur jako 

takové, nýbrž se pokouším své zkoumání zúžit na jazykovou stránku vzniklé „interkulturní“ 

situace.  

                                                           
v americké společnosti IBM zásadně přispěl k dosavadnímu poznání i v oblasti interkulturního managementu 

(viz např. Hofstede, 1984; Hofstede, 1991; Hofstede, 2002). V této práci však jeho východiska nejsou blíže 

rozpracována, neboť dostatečně nekorespondují se stanoveným přístupem ke zkoumání zvolené 

problematiky, a tedy ani s cíli práce (viz Úvod práce).  



 
 

15 
 

V tomto bodě se také nabízí vysvětlit, proč se blíže nevěnuji poznatkům interkulturní 

komunikace, která rovněž významně přispěla dosavadnímu vědeckému zkoumání a které 

jednoznačně souvisejí s jazykem jako aspektem kultury6. Důvodem pro vědomou redukci je 

zejména skutečnost, že nehledě na hledání obtíží v cizojazyčné rovině je ústředním tématem 

práce adaptace pracovníka a na tu jako takovou je zde cíleně a v dosavadním vědeckém 

zkoumání nově a netradičně pohlíženo z pohledu vybraných rovin. Práce je tímto způsobem 

koncipována, a tak by v případě jiného zaměření (v tomto případě na aspekty interkulturní 

komunikace) bylo vhodnější koncipovat samostatnou a s jinými cíli definovanou vědeckou 

práci7. 

Tato kapitola je tedy věnována vybraným aspektům interkulturní adaptace, které považuji 

za klíčové pro zvolenou problematiku. Ještě než se však začnu zabývat samotným tématem 

této kapitoly, je vzhledem k různosti přístupů k definici termínu „interkulturní“ 

nevyhnutelné alespoň na několika řádcích okomentovat zvolené terminologické východisko 

práce. 

Jako názorný příklad vyskytující se nejednotnosti může být považována odlišnost, kterou 

někteří čeští i zahraniční odborníci vnímají mezi interkulturním a mezikulturním, a to 

zejména z pohledu interkulturní psychologie. Zatímco Průcha (2007, s. 16) vnímá pojem 

mezikulturní v zásadě jako počeštěnou verzi pojmu interkulturní, jiní (např. Morgensternová 

et al., 2007, s. 62–63) pojem mezikulturní odlišují přítomným aspektem komparativní 

povahy (tj. dochází ke srovnávání dvou a více kultur mezi sebou) a navíc má být pojem 

„interkulturní“ spíše než na teorii zaměřen na konkrétní praxi. V textu této práce bude 

i nadále používán termín interkulturní, neboť se jeví jako vhodnější především pro své 

zaměření k praktické aplikaci.  

Dalším důvodem této volby je hledání východisek v zahraniční literatuře, ve které se běžně 

používá pojmu cross-cultural (Průcha, 2007, s. 16). Pojem interkulturní pak vnímám jako 

významově bližší český ekvivalent než pojem mezikulturní a zároveň tak vycházím z pojetí 

jednoho ze zakladatelů interkulturní psychologie Johna W. Berryho (2002), který 

interkulturní psychologii definoval jako určitou podmnožinu kros kulturní (cross-cultural) 

                                                           
6 Viz např. Galinskaja, 2011; Hasil, 2011; Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011; či Průcha, 2010.  
7 Viz např. Sůvová, 2011; Štillerová, 2009.  
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psychologie – česky také transkulturální např. ve vymezení Psychologického slovníku 

(Hartl, Hartlová, 2000, s. 625).  

V pořadí druhá zmíněná disciplína je pak nazírána jako ta, která zohledňuje širší 

a teoretičtější koncept celého procesu, ve kterém na sebe působí kultura a jedinec. 

Interkulturní psychologie se oproti tomu soustředí na konkrétní praktické aspekty procesů 

odehrávajících se mezi odlišnými kulturami – např. jakou konkrétní adaptační strategii volí 

daný imigrant (Berry et al., 2002, s. 345–346), a tedy se přívlastek „interkulturní“ jeví pro 

tuto práci jako terminologicky nejvhodnější.  

2.2 Akulturace a akulturační strategie 

Jedním z předmětů zájmu interkulturní psychologie jsou procesy doprovodné při fázi života 

člověka, který vyrůstal a socializoval se v jedné (jemu rodné) kultuře, ale náhle 

a z nejrůznějších důvodů začíná žít v kultuře nové, cizí. Proces, ke kterému se pojí značná 

nejednotnost v jeho vymezení, je tzv. akulturace, které je věnována tato subkapitola.  

Již citovaní Hartlovi ve svém Psychologickém slovníku (2000, s. 28) uvádějí dvojí vymezení 

akulturace, nejprve jako „… proces, v němž styk mezi různými kulturními skupinami vede 

k osvojení nových kulturních vzorců jednou či oběma skupinami, přičemž může být jedna 

kultura (např. minoritní) pohlcena … nebo může vzniknout nová …, případně se zachovají 

dvě oddělené kultury obohacené cizími prvky“. Ve druhém případě akulturaci vymezují 

o stupeň jednodušeji jako „proces (sociálního) učení, jímž si jedinec osvojuje nové kulturní 

vzorce …“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 28).  

V Encyklopedii kros kulturní psychologie (The Encyclopedia of Cross-Cultural Psychology, 

2013) je akulturace definována jako typ kulturní změny, která nastává v momentě, kdy se do 

kontaktu dostávají zástupci různých kultur. Kromě toho se má akulturace týkat dvou procesů 

– adaptace na novou, dominantní kulturu a zachování rodné, nedominantní kultury (Keith, 

2013, s. 7). Tyto přístupy do jisté míry sjednocuje Berryho et al. (2002) pojetí akulturace 

a k ní se vážící akulturační strategie. 

Vycházejíce z předpokladu, že se lidé liší v jimi preferovaném způsobu navázání 

dlouhodobého kontaktu s novou kulturou, stanovili Berry et al. koncept tzv. akulturačních 

strategií, tj. různých přístupů k osvojování si nové kultury (akulturaci). Postupně tak 

identifikovali čtyři různé akulturační strategie: 
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1) asimilaci jako strategii, při níž daný jedinec denně vyhledává interakci s dominantní 

kulturou (případně dalšími kulturami) a zároveň upozaďuje možnost zachovat si 

svou kulturní identitu, která vnímá jako méněcennou oproti kultuře nové, 

 

2) integraci jako strategii, ve které si daný jedinec přeje zachovat jak svojí původní 

kulturní identitu, tak i denně přicházet do kontaktu s novou kulturou a osvojit si její 

kulturní vzorce (výsledkem této strategie bývá dvojí kulturní identita), 

 

3) separaci, ve smyslu lpění na své rodné kultuře a identitě a zamezení kontaktu 

s novou kulturou, 

 

4) marginalizaci, typickou minimálním zájmem jak o zachování své kulturní identity, 

tak o navázání vztahů se zástupci cizí kultury, což však může být mj. zapříčiněno 

sociální exkluzí či diskriminací ze strany majoritní společnosti (Berry et al., 2002, 

s. 349–355).   

Objektem konstatovaných vymezení byl až doposud jedinec, který se ocitá v jiné kultuře. 

Tento jedinec je rovněž objektem této práce, a tak přestože je třeba mít na zřeteli, že se jedná 

o proces oboustranný, ve kterém na sebe vzájemně působí jedinec i daná kultura8, soustředím 

se i nadále hlavně na okolnosti akulturace a zejména tedy adaptace ze strany 

jedince – pracovníka. Alespoň určitý náhled z druhé strany však přinese výzkumná sonda 

v podobě rozhovorů s českými pracovníky na pozicích nadřízených, personalistů a kolegů 

pracovníků, kteří se ocitli v cizojazyčném prostředí a v případě všech dotazovaných 

respondentů i v prostředí interkulturním. 

2.3 Vztah adaptace a akulturace 

Ačkoli někteří odborníci takřka nerozlišují mezi akulturací a adaptací (Průcha, 2007, s. 97–

107), v kontextu této práce budou tyto pojmy odlišeny.   

Adaptace může být nazírána jako výsledek procesu akulturace, jinými slovy jako stav jisté 

míry přizpůsobení se člověka na novou kulturu a v souladu s výše stanovenými 

akulturačními strategiemi by se pak týkala pouze asimilace a integrace (Berry et al., 2002).  

                                                           
8 Např. výše citovaní Berry et al. (2002, s. 354–355) stanovili také akulturační strategie ze strany majoritní 

společnosti. Ty zde však vzhledem k cíli práce nebudou podrobněji pojednány. 
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V takovém případě se však jedná o výsledný stav – nikoli o proces, a tedy se 

neshoduje  s oblastí zájmu této práce, kterou je zachycení specifik procesu adaptace 

pracovníka v cizojazyčném prostředí.   

V mém pojetí je tak interkulturní adaptace nazírána jako komplexní proces, jehož je 

akulturace součástí. Akulturace jakožto osvojování si nových kulturních vzorců je při 

procesu adaptace naprosto klíčová, neboť je jazyk považován za jeden z hlavních nositelů 

kultury (viz kapitola 5) a tedy osvojování si cizího jazyka a (nebo) život v cizojazyčném 

prostředí musí být nutně součástí akulturace, a tedy i adaptace. 

2.4 Interkulturní adaptace  

Již bylo řečeno, že adaptabilita člověka může významně podmiňovat proces adaptace toho 

kterého jedince (viz subkapitola 1.1). To se rovněž vztahuje k adaptaci interkulturní, kde 

např. Morgensternová adaptabilitu obecně vnímanou jako schopnost přizpůsobení se novým 

podmínkám rozšiřuje o aspekt „… umění zachovat si duševní pohodu, pocit bezpečí a zdraví 

i při výrazné změně životních podmínek.“ (Morgensternová et al., 2007, s. 86).  

Adaptace na novou kulturu však bývá často doprovázena narušením duševní pohody, a to 

v podobě tzv. akulturačního stresu, který na svém modelu stres-adaptace-růst objasňuje Y. 

Y. Kim (2008). V tomto modelu je na kulturní adaptaci pohlíženo jako na určitou spirálu, 

která v průběhu života v nové kultuře v podstatě nikdy nekončí.  

Celý proces začíná ve chvíli, kdy se člověk adaptující se na novou kulturu ocitá v situaci, 

která je pro něj nová a pro jejíž vyřešení mu v minulosti osvojené kulturní vzorce nestačí. 

V takovém momentě je daný jedinec vystaven akulturačnímu stresu, který v nejvyšší míře 

pramení z pociťované zmatenosti a nejistoty. Pokud má akulturační stres veskrze negativní 

charakter, volí daný jedinec některou z obranných reakcí, která může mj. vést i k odmítnutí 

nové kultury. V opačném a dle autorky častějším případě akulturační stres společně s určitou 

mírou jedincova úsilí a času vede k přizpůsobení se novému prostředí a změně v původním 

chování, tedy i osobnímu růstu. 

Průběhu akulturace pak připisuje charakter učících a od-učících (learning and unlearning) 

procesů, při kterých si jedinec osvojuje kulturní vzorce nové kultury, ale zároveň se 

„odnaučuje“ kulturní vzorce své původní kultury, které mohou být vnímány jako nežádoucí 

(Kim, 2008, s. 12–14). 
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K těmto procesům dochází i v adaptaci v pracovním prostředí, což může konkrétně obnášet 

přivykání jiným pracovním návykům včetně odlišné pracovní doby, charakteru pracovních 

vztahů a například i délky obědové pauzy atd.9 

2.5 Kulturní inteligence  

V kontextu adaptace v psychologickém zkoumání (viz subkapitola 1.2) byla uvedena 

inteligence jako jeden z faktorů, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat adaptabilitu 

člověka. Je-li v centru pozornosti adaptace odehrávající se v interkulturním prostředí, nabízí 

se otázka tzv. kulturní inteligence (cultural intelligence) a jejího vztahu k interkulturní 

adaptaci.  

Kulturní inteligence definovaná jako schopnost jedince fungovat v kulturně odlišném 

prostředí je pak například Angovou et al. (2007, s. 336–340) nazírána jako čtyřdimenzionální 

konstrukt skládající se ze složky: 

 metakognitivní – úroveň povědomí jedince o jiné kultuře, 

 kognitivní – zkušeností a vzděláním získaná znalost norem, tradic a zvyků příslušné 

kultury, 

 motivační – schopnost jedince se učit a fungovat v nových situacích v jiné kultuře, 

 behaviorální – schopnost jedince se adekvátně verbálně a nonverbálně vyjadřovat 

v interakci s lidmi z různých kultur.  

Autoři této koncepce převedli své myšlenky do výzkumu šetřícího vztah kulturní inteligence 

ke kulturní adaptaci a pracovnímu výkonu (Ang et al., 2007, s. 340). Výzkumu se zúčastnily 

tři skupiny respondentů: vysokoškolští studenti žijící v Singapuru a v USA (1), manažeři (2) 

a odborníci (foreign professionals) pocházející z různých zemí a kultur (3).  

Jednu z hlavních hypotéz reprezentovala otázka vztahu kulturní inteligence a pracovního 

výkonu, jakožto potenciálního měřitelného nástroje pro výběr vhodných pracovníků, které 

by organizace mohla vyslat do zahraničí. Studie přinesla závěr, že právě behaviorální 

                                                           
9 Ze své tříměsíční pracovní zkušenosti ve Velké Británii zpětně model stres-adaptace-růst připisuji např. 

situacím při přijímání telefonních hovorů v kanceláři, které téměř pokaždé doprovázel úvodní 2–3 minutový 

rozhovor o tom, jak se mně i osobě na druhém konci sluchátka daří. Situace byly z počátku spíše stresové, 

neboť jsem z českého pracovního prostředí nebyla na podobný průběh telefonátů zvyklá a jednalo se o něco 

nepřirozeného. Postupem času však došlo k osvojení a tedy i adaptaci na dříve nezvyklé situace, běžné pro 

danou kulturu. 
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a metakognitivní složka jsou obě klíčové v souvislosti s podáváním žádoucího pracovního 

výkonu. Autoři dále konstatují, že je bohužel rozvoj obou těchto složek kulturní inteligence 

ve srovnání se složkou kognitivní často opomíjen v rámci interkulturních tréninků, které si 

kladou za cíl vysílaného pracovníka co nejlépe na novou kulturu připravit, a doporučují tak 

jejich intenzivnější zařazení do programu interkulturní přípravy (Ang et al., 2007, s. 363–

364).  

Význam, který má kulturní inteligence při procesu interkulturní adaptace, byl empiricky 

dokázán i jinými oborníky (Wu a Ang, 2011; Moon, Choi, Jung, 2012), avšak doporučení 

autorů se vztahují zejména k problematice řízení pracovníků, které jejich mateřské 

organizace vysílají pracovně do zahraničí. To však plně nespadá do zaměření této práce, 

protože se nikdo z respondentů výzkumného šetření neřadí mezi tzv. expatrianty, ve smyslu 

„… občanů jednoho státu, žijících a pracujících ve státě jiném“ (Armstrong, 2007, s. 107) 

obvykle v rámci mateřské organizace, která je do zahraničí vyslala.  

Domnívám se však, že je daná problematika relevantní i pro vybraný vzorek respondentů 

a že by tyto poznatky mohly najít své využití i při práci s novými pracovníky z různých 

důvodů přicházejícími z jiných zemí – a to zejména v prostředí organizace, kde pracovník 

cizinec není něčím neobvyklým a ojedinělým, avšak kde se těmto věcem nepřikládá žádná 

větší váha a není jim věnována zvýšená pozornost. Ústředním bodem je také otázka rozvoje 

behaviorální složky kulturní inteligence (viz výše), která se vztahuje k jazykové stránce 

cizojazyčného pracovního prostředí a která by vzhledem k dokázané korelaci s pracovním 

výkonem neměla být opomíjena.   
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3 ADAPTACE V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ 

V předešlých kapitolách byly představeny dvě roviny adaptace pracovníka 

z psychologického hlediska. Objasnění těchto poznatků nyní umožňuje přistoupit ke třetí 

z vytyčených rovin, kterou je rovina adaptace v pracovním prostředí. 

Až dosud bylo nutné redukovat široký kontext tématu, kterým se práce zabývá. Ani v této 

rovině tomu nebude jinak a musí nutně dojít k výběru poznatků klíčových jednak pro 

zachycení východisek pro výzkum a jednak pro pochopení myšlenky celé práce. 

Pokud se v kontextu této práce hovoří o adaptaci pracovníka, míní se tím jakýsi průsečík 

těchto přístupů k ní10: 

 vymezení adaptace především z pohledu jedincovy schopnosti se adaptovat (včetně 

uvážení jeho predispoziční adaptability) – „…adaptace na určité pracovní místo, 

tj. vyrovnání se jedince s prací a vlivy okolí …“ (Kocianová, 2010, s. 130), 

 

 adaptace (v autorově pojmosloví orientace) ve smyslu procesu formálního 

i neformálního „… seznamování pracovníka s organizací, jejími úkoly, stylem práce, 

technologií, … a vůbec s podmínkami, za nichž bude pracovník vykonávat svou 

práci“ (Koubek, 2009, s. 192), popřípadě také proces, který má vést k tomu, aby 

pracovníkův „… pracovní výkon pokud možno co nejdříve dosáhl požadované 

úrovně“ (Koubek, 2009, s. 192), 

 

 proces, jehož výsledky jsou důležité pro adaptujícího se pracovníka i jeho 

nadřízeného (Cooper, Anderson, 2006, s. 492–516), doplnit je potřeba rovněž 

význam pro spolupracovníky a organizaci jako celek, 

 

 adaptace jako proces, ke kterému se pojí významná psychická zátěž „… nástup do 

nového zaměstnání patří k nejvíce stresujícím událostem v životě lidí …“ 

(Kocianová, 2010, s. 131).  

  

                                                           
10 Přestože je v této práci diskutována pouze adaptace nově příchozích pracovníků, je třeba uvést, že 

procesem adaptace může projít i stávající pracovník, který je např. povýšen na jinou pracovní pozici 

(viz např. Koubek, 2009, s. 193). 
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3.1 Význam adaptace pracovníka 

Ještě před samotným uvedením do teorie adaptace pracovníka ve shodě s tím, jak ji vymezuje 

odborná literatura, se zdá být vhodné zdůraznit, jaký význam tento proces pojící se k nově 

příchozím pracovníkům v organizaci vlastně má. 

Pouze namátkou lze vybrat výzkumy, které se zabývaly významem adaptace obecně (např. 

Gherardi a Perrotta, 2010; Simosi, 2010) či případnými negativními dopady chybějícího 

systému řízené adaptace v rámci organizace (např. Arachchige, 2014). Obecně však 

docházejí ke konsensu, který nabádá organizace k tomu, aby smysl řízení adaptace 

pracovníků nepřehlížely a věnovaly nově příchozím pracovníkům dostatečnou pozornost. 

Například McNeil (2012) identifikuje řadu argumentů pro neopomíjení významu adaptace 

pracovníků ze dvou hledisek. Z prvního hlediska uvádí jako nejvýznamnější bod otázku 

vložených peněz, času a energie organizace do celého procesu získávání, výběru 

a závěrečného přijetí pracovníka na dané pracovní místo, které v případě neúspěšné adaptace 

a brzkého odchodu pracovníka z organizace může vést k poměrně vysokým finančním 

ztrátám, nehledě na to, že bude organizace postavena před problém vyřešit prázdné pracovní 

místo a celý proces se tak může znovu opakovat.  

Druhým hlediskem je možnost organizace zajistit prostřednictvím řízené adaptace to, že 

budou její pracovníci vystaveni menší míře stresu a pocítí méně úzkosti, která se v řadě 

případů na novou pozici váže. Zároveň organizace vytvoří lepší předpoklady pro to, aby se 

pracovníci stali v co nejkratší době loajálními a oddanými své práci i celé organizaci. 

Dalšími důležitými body je možnost poskytnout adaptujícímu se pracovníkovi potřebnou 

podporu a navést ho na správný směr, stejně tak jako obdržet od něj zpětnou vazbu a rozkrýt 

případné problémy pracovníka již v počátku jejich vzniku (McNeil, 2012, s. 689).11  

Přes všechny výše zmíněné body, které nasvědčují tomu, že je nutné adaptaci pracovníka 

nezanedbávat, k tomu dle Kocianové (2010, s. 131) i jiných odborníků často dochází. Pokud 

vezmeme v úvahu, že je nástup do nové práce v nižší či vyšší míře stresující pro každého 

člověka, tj. bez ohledu na to, že se vše odehrává v jeho rodném jazyce a rodné zemi, je třeba 

pomyslet na to, o kolik obtížněji se s takovou situací může vyrovnávat pracovník, který se 

                                                           
11 Obdobně, avšak s menší mírou naléhavosti, vymezuje cíle uvádění nových pracovníků do organizace 

Armstrong (2010, s. 395).  
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musí adaptovat nejen v rovině pracovní, ale i cizojazyčné, a pak celkově také interkulturní, 

ke které se pojí všechny zmiňované a mnohé další aspekty (viz kapitola 2).  

3.2 Linie a druhy adaptace pracovníka 

Jak již bylo uvedeno v Koubkově vymezení vybraných aspektů adaptace pracovníka 

(viz úvod kapitoly 3), jedná se o proces, který probíhá po formální i neformální linii.  

Formální ve smyslu adaptace řízené ze strany organizace, tj. se obvykle jedná o plánovitý 

proces, který zabezpečuje personální útvar organizace a / nebo přímý nadřízený daného 

pracovníka. Neformální linii představuje spíše „… spontánní proces zabezpečovaný 

spolupracovníky či interakcemi nového pracovníka se spolupracovníky“ (Koubek, 2009, 

s. 192). Autor však uvádí, že je tento neformální, spontánnější proces pro adaptaci nového 

pracovníka mnohdy významnější a účinnější při vyrovnávání se s novým pracovním 

prostředím a zařazením do pracovního kolektivu12.  

Z pohledu psychologie práce a organizace uvádí Rymeš (1998, s. 42) dva druhy adaptace, 

které přestože probíhají současně, může se jejich průběh razantně lišit. 

Prvním uvedeným druhem je pracovní adaptace, kterou autor definuje v zásadě jako proces 

hledání rovnováhy mezi požadavky, které vyplývají z dané pracovní pozice, a pracovními 

předpoklady, které má daný pracovník k dispozici (tj. jeho znalosti, schopnosti 

a dovednosti). Úspěšný průběh pracovní adaptace znamená nejen osvojení pracovní činnosti 

jako takové, ale i „… porozumění fungování organizace jako celku“ (Rymeš, 1998, s. 43).  

Dále autor uvádí adaptaci sociální, jež obnáší „…začlenění jednotlivce jak do struktury 

sociálních vztahů v pracovní skupině, tak do celkového sociálního systému organizace“ 

(Rymeš, 1998, s. 43). Sociální adaptaci pak následně rozčleňuje do dvou samostatných 

oblastí – adaptace na pracovní skupinu a adaptace na organizační kulturu. 

Pracovní skupina je v tomto smyslu nazírána jako základní sociální jednotka v organizaci 

a adaptace na ni – tj. dosažení souladu mezi hodnotami, normami a zvyky jedince 

a hodnotami, normami a zvyky pracovní skupiny, je jinými slovy tou nejvíce bezprostřední 

                                                           
12 Toto tvrzení potvrdily mj. i výsledky výzkumného šetření adaptace pracovníků v malé organizaci, ve 

kterém autorka práce (Štěpánová, 2012, s. 123) uvádí, že pracovníci „…řízený proces adaptace nevyžadují“, 

raději by však upřednostnili více možností neformálních interakcí s kolegy atp.  
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cestou ke vstupu nově příchozího pracovníka do organizace jako celku (Rymeš, 1998,  

s. 45–46). Adaptace na organizační kulturu pak představuje proces, který pracovníkům 

umožňuje integrovat se do organizace jako celku, ve smyslu nalezení rovnováhy mezi 

jednotlivými částmi kultury (viz úvod kapitoly 2) z pohledu jedince ve vztahu k dané 

organizaci (Rymeš, 1998, s. 43–44).  

3.3 Délka adaptace pracovníka 

Co se týče délky adaptace ve smyslu času potřebného pro úspěšné vyrovnání se se samotnou 

prací i pracovním prostředím, odborníci se shodují v tom, že obvykle nelze stanovit 

univerzální časové rozmezí, které by bylo platné pro všechny typy pracovních pozic.  

Koubek (2009, s. 200) uvádí koncept období adaptace (orientace) v rozmezí šesti měsíců, 

avšak poznamenává, že v některých organizacích tento řízený proces probíhá rychleji 

a u některých specializovanějších pozic (např. manažerských) může naopak trvat mnohem 

déle.   

Vzhledem k tomu, jakou roli při průběhu adaptace hraje adaptabilita pracovníka 

(viz subkapitola 1.1), je více než zřejmé, že do samotného procesu adaptace výrazně zasahují 

individuální charakteristiky pracovníka, a tak se i délka adaptace dvou lidí působících na 

stejných pracovních pozicích může lišit.  

Připustíme-li na předchozí straně diskutovanou skutečnost, že je neformální linie adaptace 

pro pracovníky mnohdy důležitější než ta, co probíhá formálním způsobem, je třeba si 

v takové situaci představit i pracovníka, který se ocitá nejen v novém pracovním prostředí, 

ale i v prostředí cizojazyčném. To, že jeho už tak nejisté pracovní začátky může doprovázet 

i nejistota pramenící z nedostatečné znalosti jazyka, může mít vliv na samotný průběh i délku 

adaptace, během které může být takový pracovník ochuzen právě o aspekty neformálních 

interakcí, jejichž nositelem je jazyk. 

Výše konstatované poznatky doplňuje i zmiňovaný vliv inteligence na adaptabilitu člověka 

(viz subkapitola 1.2). V případě adaptujícího se pracovníka cizince se k cizojazyčnému 

pracovnímu prostředí vztahuje i vliv kulturní inteligence na kulturní adaptaci a podávání 

optimálního pracovního výkonu (viz subkapitola 2.5), jejíž nejdůležitější a výzkumem 

doloženou složkou je právě schopnost v novém prostředí adekvátně verbálně i neverbálně 

komunikovat.  
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Cílem této práce není zkoumat délku adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí ani 

konkrétní faktory, které ji ovlivňují. Domnívám se však, že je na místě upozornit na 

předpoklad, že právě z výše zmiňovaných důvodů může délka adaptace cizojazyčného 

pracovníka trvat déle než u pracovníka rodilého, a o to citlivěji by k ní osoby odpovědné za 

průběh adaptace měly přistupovat.13 

  

                                                           
13 Subjektivní kritérium (Rymeš, 1998, s. 46) pro vnímanou přibližnou délku adaptace z pohledu 

cizojazyčného pracovníka bude rámcově uváženo i v rámci výzkumné sondy, avšak s úmyslem zorientovat 

respondenta a uvést ho do časového období, o kterém má vyprávět. 
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4 INTEGRAČNÍ POLITIKA JAKO PROMĚNNÁ ADAPTACE PRACOVNÍKA 

V předešlých kapitolách byla vymezena adaptace ve všech předpokládaných rovinách, se 

kterými se setkává adaptující se pracovník v cizojazyčném prostředí. Na okraj těchto rovin, 

které jsou ve větší či menší míře dané osobností pracovníka, však nelze opominout širší 

kontext, který se celou problematikou prolíná a který může hrát neméně důležitou roli při 

adaptaci cizojazyčného pracovníka. Z toho důvodu je nutné alespoň rámcově uvést 

východiska a strategické body integrační politiky, které dokreslují souvislosti integrace 

cizinců v České republice.  

4.1 Cílová skupina integrační politiky České republiky 

Integrace je Ministerstvem práce a sociálních věcí (2014) vymezována jako „…proces 

umožňující cizincům postupně se začlenit do české společnosti“ a zajišťující tak 

„…oboustranně přínosné nekonfliktní soužití cizinců a majoritní společnosti“14.  

Cílovou skupinou integrační politiky jsou pak kromě majoritní české společnosti zejména 

občané třetích zemí, tzn. zemí mimo Evropskou unii, legálně žijící na území České 

republiky. Vzácně se jedná i o občany zemí Evropské unie, v tomto případě jde však pouze 

o ty jedince, kteří se nacházejí v určité krizové situaci (Integrace cizinců, 2014).  

Občané zemí Evropské unie jsou z cílové skupiny vynecháni především z důvodu 

srovnatelnosti rozsahu jejich práv s právy občana ČR (Leontiyeva, 2011, s. 17–18). 

Například Koncepce hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců však namítá, že jsou 

v České republice neprávem opomíjeni „… občané EU (především ze zemí, které byly přijaty 

do evropského společenství po roce 2007), na něž se integrační aktivity a především jejich 

finanční podpora ze strany evropských fondů vztahují jen v omezené míře.“ (Koncepce hl. 

m. Prahy pro oblast integrace cizinců, 2014, s. 18).  

Jelikož jsem výzkumnou sondu realizovala pouze na území České republiky a vzhledem 

k rozsahu a cílům práce se v následujícím textu zaměřuji na stav věci pouze v České 

                                                           
14 Berryho et al. (2002) pojetí integrace jako akulturační strategie (viz subkapitola 2.2) tak nelze považovat za 

plnou analogii, ačkoli z obou těchto definic vyplývá, že integrace směřuje ke styku dvou kultur, při kterém se 

jedna od druhé obohacují.  
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republice. Vědomě tak upouštím od prozkoumání například více než zjevného vlivu 

Evropského unie, který se promítá do koncepčních dokumentů (Leontiyeva, 2011, s. 17).  

4.2 Koncepce integrace cizinců na území České republiky 

Jedním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitějším dokumentem vypovídajícím o záměru 

a strategii státu v oblasti integrační politiky, je vládní Koncepce integrace cizinců na území 

České republiky, jejíž první podoba byla přijata v roce 2000, větší míře aktualizace koncepce 

podlehla v roce 2006 a roku 2008 došlo ke změně koordinátora realizace z Ministerstva práce 

a sociálních věcí na Ministerstvo vnitra (Integrace cizinců na území ČR, 2013).  

Ve druhé a zejména pak ve třetí kapitole aktualizované koncepce z roku 2011 věnované 

předeslanému postupu pro dosažení žádoucích výsledků integračního procesu (s důrazem na 

jeho oboustrannou podmíněnost ve smyslu cizinci – majoritní společnost), jsou do čtyř 

oblastí rozpracovány priority integrace cizinců společně s návrhem patřičných opatření pro 

jejich efektivní zajištění: 

1) znalost českého jazyka cizinců (odlišují se dvě skupiny: děti cizinců a dospělí 

cizinci), 

 

2) ekonomická soběstačnost, která má pramenit z informovanosti cizinců o jejich 

právech, povinnostech a podmínkách života v ČR a má tak vést k usnadnění přístupu 

cizinců na trh práce a setrvání v něm, 

 

3) orientace cizinců ve společnosti ve významu sociální soběstačnosti, kterou má 

zajistit účast v adaptačně-integračních kurzech, případně v kurzech pro cizince 

s dlouhodobým či trvalým pobytem, jejichž pořádání má na starost vláda, 

 

4) vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti vyplývající z již zmíněné 

apelované rovnocennosti v zapojení cizinců i většinové české společnosti do 

integračního procesu. Cíl oboustranného působení je spatřován v harmonickém 

a bezkonfliktním soužití obou stran, které jednak napomáhá zachovat sociální 

soudržnost v zemi a jednak zabraňuje potenciálnímu sociálnímu vyloučení cizinců 

(Koncepce integrace cizinců, 2011, s. 24–28). 
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Jak je vidět, znalost českého jazyka cizinců je v rámci výše řešeného koncepčního 

dokumentu uváděna jako první v pořadí priorit. Jakkoli významné je nepochybně 

zprostředkování znalosti češtiny i dětem cizincům, je tato práce soustředěna na adaptaci 

pracovníků v cizojazyčném prostředí, tudíž je relevantní se dále zabývat pouze dospělými 

jedinci. 

Znalost českého jazyka má, jak vyplývá z koncepce, „…zásadní význam pro začlenění 

cizinců do společnosti a představuje hlavní předpoklad úspěšné integrace“ (Koncepce 

integrace cizinců, 2011, s. 19). Obecně vzato má být znalost češtiny synonymem pro 

předpoklad získání vzdělání, potřebné kvalifikace a následného umožnění přístupu na 

pracovní trh na základě principu rovných příležitostí.  

Zkouškou prokázaná znalost češtiny na úrovni alespoň A1, tj. na nejnižší úrovni používání 

jazyka, je mj. jednou z podmínek pro získání trvalého pobytu (Koncepce integrace cizinců, 

2011, s. 11–25). Tato skutečnost ozřejmuje jeden z nástrojů, kterými může stát reálně 

ovlivnit integrační proces. Nepřímo ho v této souvislosti stát ovlivňuje například tím, že se 

veškerá komunikace s příslušnými orgány, která se týká žádosti o získání trvalého pobytu, 

odehrává v češtině. Toto nastavení pak nezřídka může mít negativní efekt na průběh samotné 

integrace i dalších jejích aspektů (tj. včetně adaptace v pracovním prostředí) spočívající ve 

frustraci a demotivaci žadatelů.15 

Nabízí se otázka, jak je vnímána tato vládou formulovaná nezbytnost očima zástupců české 

majoritní společnosti, čili jaký je vztah mezi nutností umět česky a být žádoucím způsobem 

integrovaným cizincem. Tato i další otázky byly zkoumány v rámci výzkumů, které 

rozkrývají problematiku postojů české společnosti k cizincům. Rabušic a Burjanek (2003, 

s. 35) se na základě provedeného reprezentativního výzkumu obyvatel ČR přiklánějí k tomu, 

že jsou Češi spíše nekompromisní a požadují od integrujících se cizinců znalost češtiny 

a kromě toho také přizpůsobení se normám chování. S výrokem „cizinci se musí naučit česky 

a přizpůsobit se našim zvyklostem a pravidlům“ se v rozmezí „zcela souhlasí – spíše 

souhlasí“ ztotožnilo celých 78 % respondentů. Na cizince, kteří se tímto způsobem 

neintegrují, pak 75 % respondentů v totožném hodnotícím rozmezí nahlíží s návrhem 

případné sankce takto: „cizinci, kteří u nás žijí pět let a nepřizpůsobili se zvyklostem a 

pravidlům, by se měli vrátit do vlastní země“ (Rabušic, Burjanek, 2003, s. 44).  

                                                           
15 O tomto jevu bude detailněji pojednáváno ve výpovědích respondentů a výsledcích výzkumné sondy. 
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Podobný závěr doložily i výsledky evropského výzkumného projektu ESS z roku 2002, 

kterého se účastnilo 20 zemí Evropské unie. Česká republika se u výroku „pro zemi je lepší, 

když téměř všichni sdílí stejné zvyky a tradice“ umístila mezi čtyřmi zeměmi, které s ním 

nejvíce souhlasily. Nejbenevolentnější postoj k výroku zaujalo ze zúčastněných zemí 

Švýcarsko s 35,4 % odpovědí „rozhodně a spíše souhlasím”. Nejvyšší hodnotu 83,4 % 

a tedy nejpřísnější postoj naopak zastalo Řecko. O něco méně, ale stále spíše nekompromisní 

postoj České republiky reprezentovalo 69,9 % souhlasných odpovědí. (Chaloupková, 

Šalamounová, 2006, s. 74).  

Vzhledem k více než deseti letům uplynulým od provedení a vyhodnocení výše uvedených 

šetření by se dalo diskutovat o tom, zda by byl i nyní přístup Čechů stále tak striktní či zda 

během této doby nedostál určité míry uvolnění vlivem faktorů, jako je například s mírnými 

výchylkami ale stále rostoucí počet žijících cizinců na území České republiky.16 

Pro doplnění této kapitoly je vhodné zmínit, že se kromě zmíněných výzkumů postoji české 

veřejnosti k cizincům pravidelně zabývá Centrum pro výzkum veřejného mínění působící 

při Akademii věd (CVVM), které každý rok předkládá výsledky svých reprezentativních 

šetření. V loňském roce (2014) mapovalo CVVM postoj Čechů k množství cizinců v ČR, 

k jejich přijímání a usazování a celkový postoj Čechů k cizincům na státní a lokální úrovni 

(Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR, 2014; Názory občanů na přínos cizinců pro 

ČR, 2014). Výsledky šetření obecně nenaznačují přílišnou liberalizaci v postojích Čechů 

k cizincům v měřítku let, ve kterých výzkum probíhal, a tak lze na základě statistických dat 

předpokládat, že se pravděpodobně o mnoho nezměnil ani přístup české společnosti 

k požadavku na znalost češtiny. 

  

                                                           
16 Průřezové statistiky ČSÚ pro období let 1993–2013 dokládají, že od roku 2000 počet cizinců žijících na 

území ČR každým rokem roste. Mírný pokles byl zaznamenán v roce 2010, kdy počet cizinců dosahoval čísla 

424 tisíc, nicméně od tohoto roku lze vidět opětovný nárůst počtu cizinců v ČR – a to v případě trvalých 

pobytů i dlouhodobých pobytů nad 90 dnů. Pro rok 2013 počet cizinců v ČR dosáhnul dle statistiky ČSÚ 

čísla 439 tisíc (ČSÚ, 2015).  
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5 ADAPTACE PRACOVNÍKA V CIZOJAZYČNÉM PROSTŘEDÍ 

Předešlé kapitoly poskytly vhled do teoretických souvislostí adaptace pracovníka 

v cizojazyčném prostředí ve všech rovinách, které jsem pro uchopení dané problematiky 

zvolila – tj. adaptace jako sociálně-psychologický proces jako první rovina adaptace, 

adaptace v interkulturním prostředí jako druhá rovina adaptace, adaptace v pracovním 

prostředí jako třetí rovina adaptace a vybrané aspekty týkající se integrace cizinců na území 

České republiky jako nedílný článek dokreslující reálnou situaci dané problematiky.  

Na základě následného shrnutí a logického provázání poznatků, kterých bylo v předešlé části 

práce dosaženo, lze nyní koncipovat čtvrtou myšlenou rovinu adaptace, kterou představuje 

adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí – tedy rovina stěžejní jak pro přípravu, 

realizaci a vyhodnocení výzkumné sondy, tak v zásadě pro celou tuto práci. Při hledání 

specifik přítomných při adaptaci pracovníka v cizojazyčném prostředí vycházím 

z následujících předpokladů. 

Adaptabilita, tj. schopnost jedince (pracovníka) se adaptovat, je podmíněna mnoha faktory 

(viz subkapitola 1.1). Mezi tyto faktory se mj. řadí inteligence daného jedince (pracovníka), 

kterou Piaget vnímá jako jednu z cest, kterou jedinec spěje k dosažení rovnováhy (adaptaci) 

s okolním prostředím. Na základě těchto myšlenek lze uvážit, že se jedinci s vyšší inteligencí 

mohou snáze adaptovat i v pracovním cizojazyčném prostředí – mohou-li svoji situaci reálně 

ovlivnit (viz subkapitola 1.2).  

Interkulturní rovina adaptace, ze které byla cizojazyčná rovina adaptace vyčleněna, je 

bohatým zdrojem poznatků zprostředkující porozumění tomu, jak proces jedince 

přicházejícího do nové země (kultury) probíhá a které všechny aspekty mohou ovlivňovat 

jeho průběh. To klíčové pro aplikaci těchto poznatků do roviny adaptace pracovníka 

v cizojazyčném prostředí je skutečnost, že se jedná o komplexní proces, který může daný 

pracovník z části ovlivnit – například volbou akulturační strategie (viz subkapitola 2.2) 

a z části nikoli – například konkrétní předpoklady pro osvojení si cizího jazyka v kontextu 

behaviorální složky kulturní inteligence (viz subkapitola 2.5).  

Faktor, který se vyskytuje u interkulturní i pracovní roviny adaptace je otázka přítomného 

stresu. Zatímco v interkulturní adaptaci se může jednat o jev doprovodný vzdělávacímu 

a osobnostně růstovému procesu (viz subkapitola 2.4), z pohledu adaptace pracovníka se 
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může jednat o spíše nežádoucí jev, který je jedním z mnoha dalších důvodů, proč je důležité 

věnovat adaptaci nově příchozích pracovníků dostatečnou pozornost (viz subkapitola 3.1).  

Rovina adaptace v pracovním prostředí také dovolila na daný proces nahlédnout v jeho 

komplexnosti, ve smyslu linií a druhů adaptace pracovníka a jejich vzájemné propojenosti. 

Doplňující kapitola věnovaná aspektům integrační politiky v České republice umožnila 

problematiku adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí ukotvit do aktuálnějšího 

kontextu, ve kterém se blíže dostávám k otázce jazyka a jazykové bariéry.  

Jak je z diskutované Koncepce i výsledků výzkumů patrné (viz subkapitola 4.2), jazyk 

(v tomto případě čeština) a jeho osvojení je vnímáno jako nezbytný krok k tomu, aby se 

člověk (cizinec) mohl začlenit do společnosti. To se však nutně musí týkat i pracovního 

prostředí, které může mnohdy představovat základní bod pro sociální interakce a postupné 

utváření sociálních vztahů, uvážíme-li, že pracovník nastupující na plný pracovní úvazek 

bude v nové práci trávit velkou část svého času. 

Ve zmiňovaných vládních dokumentech se často skloňuje pojem „jazyková bariéra“, nikde 

však k dispozici není jeho vymezení, i když z kontextu povětšinou vyplývá, že se jedná 

o něco, proti čemu se integrační politika pokouší bojovat. 

Vyjdeme-li ze zvolené Průchovy definice kultury (viz úvod kapitoly 2) a odstoupíme-li od 

nejednotných přístupů k vnímání vztahu jazyk – kultura, je zřejmé, že je jazyk jedním 

z aspektů, který kulturu utváří.17 „Jazyk je univerzální dorozumívací prostředek 

celospolečenské povahy, nástroj myšlení a prostředek sloužící k ukládání lidských zkušeností 

a k rozvíjení národních kulturních tradic“ (Černý, 1996, s. 17). 

Pokud se toto pojetí jazyka vztáhne do pracovního prostředí, je možné se setkat s určitým 

projevem jazykové bariéry v momentě, kdy jazyk selhává ve své funkci dorozumět se, 

a následně vytvořit lidskou (pracovní) zkušenost. Toto může být problémové právě při 

adaptaci nového pracovníka, během které se očekává, že si pracovník v co nejkratší době 

osvojí vše potřebné pro výkon své práce – jazyková bariéra tak může být v tomto procesu 

učení překážkou. Je však třeba poznamenat, že nositelem jazykové bariéry nemusí být pouze 

                                                           
17 Blíže se danou problematikou zabývají lingvistické disciplíny (zejména pak lingvistická antropologie, 

viz např. Salzmann, 1997) či kulturní a také sociální antropologie (viz např. Pickel, 2013). 
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adaptující se cizojazyčný pracovník, ale i kterákoliv další strana, které se proces adaptace 

daného pracovníka týká.  

Na závěr této kapitoly lze shrnout, že v případě snahy o identifikaci specifik přítomných při 

procesu adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí je třeba mít na paměti kromě všech 

zmiňovaných předpokladů i fakt, že jazyková bariéra (respektive problém spočívající 

v odlišnosti zapříčiněné cizojazyčností) může mít různé projevy, které mohou být nahlíženy 

různě. Z toho důvodu je pro zjištění toho, jakou má dané specifikum skutečně povahu, 

žádoucí získat náhled co nejvíce stran, které se daného procesu účastní / účastnili.   
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6 METODICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMNÉ SONDY 

V předchozích kapitolách byl čtenář seznámen s teoretickými koncepty, které umožnily 

vhled do problematiky a které jsou odrazovým můstkem k výzkumné sondě.  

Následující dvě kapitoly představují empirickou část práce, v němž jsou nejprve vysvětlena 

metodická východiska, která předcházela realizaci výzkumné sondy. Posléze je stručně 

popsán její vlastní průběh. Obsahem závěrečné kapitoly je vlastní analýza získaných dat 

a následná diskuse.  

Na tomto místě je třeba upřesnit, že je termín výzkumná sonda v kontextu této práce pojat 

ve smyslu orientačního výzkumu, který „… se zaměřuje na získání základního přehledu 

o zkoumaném problému se záměrem identifikovat jeho stěžejní parametry a identifikovat 

další postup“ (Reichel, 2009, s. 34). Výběr zvolené metodologie pak v nejvyšší míře vyplývá 

ze skutečnosti, že vybraná problematika této bakalářské práce dosud nebyla odborníky 

podrobněji zkoumána (viz subkapitola 6.2). V odborné literatuře tedy chybí dostatečné 

zázemí formulovaných poznatků, na základě kterých by bylo možné realizovat objemnější 

a zobecnitelnější výzkumné šetření. 

6.1 Cíle výzkumné sondy 

Cíle výzkumné sondy se odvíjejí od předmětu výzkumu, jimiž jsou specifika, která se 

projevují při procesu adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí – konkrétně při adaptaci 

pracovníka, který opustil svou rodnou zemi, nastoupil do nového zaměstnání v České 

republice a v tomto zaměstnání se setkal s určitou podobou jazykové bariéry.18 

Základním předpokladem výzkumné sondy je skutečnost, že se při daném procesu adaptace 

vyskytují určitá specifika. Hlavním cílem výzkumné sondy je pak zjistit, zda tato specifika 

skutečně existují a v tom případě je identifikovat a popsat, či zda žádná specifika přítomná 

nejsou, a tudíž je identifikovat nelze. Za specifika jsou považovány jevy (obtíže), které by u 

adaptujícího se rodilého českého pracovníka či pracovníka se znalostí českého jazyka na 

úrovni rodilého mluvčího ve stejných pracovních podmínkách nenastaly. 

                                                           
18 Šetření se tedy netýká dalších skupin pracovníků, u kterých by se mohla tato jazyková bariéra rovněž 

vyskytnout, tj. například u neslyšících, negramotných apod. 
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Zdrojem informací pro výše konstatovaný cíl budou retrospektivní výpovědi jedinců, kteří 

se v průběhu svého pracovního života setkali s procesem adaptace pracovníka 

odehrávajícího se v cizojazyčném prostředí (v jakékoli z příslušných pozic, tj. adaptovavší 

se pracovník, jeho nadřízený, jeho kolega / eventuálně podřízený a personalista či pracovník 

působící na obdobné pozici, přičemž je kladen důraz na to, aby u každého případu byly 

získány výpovědi více těchto stran).  

Dílčím cílem je následná komparace zjištěných specifik na základě rozdílů pramenících z: 

 jiné národnosti / kulturní odlišnosti, 

 pracovní pozice, 

 velikosti a zaměření organizace, 

a případná identifikace jiných rovin, které mohou mít za příčinu odlišnost v průběhu 

adaptujícího se cizojazyčného pracovníka.  

Na základě zjištěných dat, a tedy prvotního postihnutí dané problematiky, bude navržen další 

postup, který by umožnil zabývat se daným problémem komplexněji, a jehož výsledkem by 

mohly být poznatky zobecnitelné na větší počet případů. 

6.2 Volba přístupu a metody získávání dat 

Při volbě metody výzkumu sehrála velkou roli skutečnost, že jde o relativně neprobádané 

téma v dosavadním vědeckém zkoumání – např. Tenzer a Pudelko (2013) a Neeley (2013) 

shodně podotýkají, že je problematika jazyka v organizacích a případně jazykových bariér 

pracovníků v organizacích velice opomíjeným tématem, o které se odborníci začínají zajímat 

teprve v rozmezí několika uplynulých let.  

Co se týče akademického zkoumání v českém prostředí, adaptace v pracovním 

i  interkulturním prostředí je poměrně frekventovaným námětem diplomových prací 

(viz např. Alföldy-Zscheile, 2014; Štěpánová, 2012; Vaňková, 2007; Vrba, 2005 aj.). Nikdo 

se však zatím nezaměřil na cizojazyčné prostředí jako na element prostředí interkulturního 

a nepřistoupil k adaptaci pracovníka v podobném vymezení.  

K zdánlivě atraktivní výhodě neprobádaného terénu se však pojí i určité riziko toho, zda 

zvolený postup přinese očekávané výsledky a jak ho vlastně zvolit tak, aby nedošlo k tomu, 

že výzkumník sice „dosáhne svého“ a výzkum zprostředkuje data hodná interpretace, 
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zkoumaná situace však nebude zachycena ve své komplexnosti, celistvosti a opravdovosti. 

Tyto a podobné myšlenky předcházely jak plánování samotné výzkumné sondy, tak 

i žádoucího směru, kterým by se práce měla ubírat.  

Již od samého začátku uvažování o výzkumné metodě bylo jasné, že kvantitativní výzkum 

není úplně vhodným řešením. Zejména proto – a zde se opírám o Reichelův přehled rozdílů 

mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem (2009, s. 41), že se zdálo být vzhledem 

k převažujícím rysům práce (viz výše) přirozenější nasbírat data, na základě kterých by pak 

bylo možné formulovat vztahy a ne naopak.  

Dále bylo zřejmé, že pokud mým záměrem bude zkoumání specifik adaptace cizojazyčných 

pracovníků v České republice a pokud budu vždy usilovat o zachycení každého případu 

z pohledu několika stran, bude potřeba rezignovat na velký vzorek respondentů, a to 

především kvůli možným obtížím, které by mohly být spojeny s výběrem a získáváním 

dostatečného počtu respondentů. Menší počet respondentů je však v kvalitativním přístupu 

obvykle spíše žádoucí a jinak tomu není ani v této vybrané problematice, tj. záměrem bylo 

najít otevřenou a flexibilní metodu vhodnou pro citlivější zachycení situace jednotlivých 

respondentů.  

V neposlední řadě bylo mým zájmem zprostředkovat pochopení zkoumané situace, nikoli 

testovat validitu porozumění danému zkoumanému problému.  

Jelikož bylo již při plánování rámce výzkumu v podstatě jisté, že budu hovořit s menším 

počtem lidí majících zkušenost s adaptací pracovníka cizince, bylo potřeba tomu přizpůsobit 

i volbu konkrétního kvalitativního přístupu. Nejblíže se mé představy o možnostech 

realizace výzkumu a jeho následném vědeckém vyhodnocení protnuly s fenomenologickým 

zkoumáním, jehož hlavním cílem je: „… popsat a analyzovat prožitou zkušenost se 

specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo skupina jedinců.“ (Hendl, 2005, 

s. 128).  

Přestože se na první pohled může zdát, že označení procesu adaptace pracovníka cizince 

přízviskem fenomén může být lehce ambiciózní a možná ne zcela vhodné, domnívám se, že 
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se o fenomén i přesto jedná, uvážíme-li, že hledám specifika, která samotní respondenti 

leckdy nemohou identifikovat, neboť si jich nemusejí být zcela vědomi.19  

I z toho důvodu se zdálo být pro komplexnější zachycení jevů vhodné hovořit o daném 

procesu adaptace s co nejvíce možnými zainteresovanými stranami, čímž mohla být 

zajištěna větší validita týkající se získávání dat prostřednictvím jedné z forem triangulace 

zdrojů dat (Miovský, 2006, s. 264–265; Reichel, 2009, s. 64–65).  

Konkrétně se v ideálním případě mělo jednat o jednotlivce v následujícím postavení 

k pracovníkovi cizinci: 

 adaptovavší se pracovník cizinec, 

 jeho nadřízený, 

 jeho kolega / eventuálně jeho podřízený, 

 personalista / pracovník působící na obdobné pozici. 

Vzhledem k úsilí o získání komplexního pohledu tak byly šetřeny pouze takové případy (ve 

smyslu situací, ve kterých v minulosti probíhala adaptace pracovníka v cizojazyčném 

prostředí), kde bylo možné dotazovat se více těchto stran. Většího počtu případů 

(respondentů) by bylo možné dosáhnout, pokud bych netrvala na požadavku vícestranných 

pohledů na daný případ, což však není ve shodě s klíčovými myšlenkami ani cíli výzkumné 

sondy. 

Metodou vybranou pro získávání dat představoval rozhovor pomocí návodu (Hendl, 2005) 

nebo také polostrukturovaný rozhovor či interview (Miovský, 2006; Reichel, 2009), který se 

vyznačuje tím, že je předem definováno tzv. jádro interview jako sada základních otázek, 

které je potřeba probrat. V průběhu rozhovoru však lze flexibilně upravovat jejich pořadí, 

znění či míru jejich doplnění a rozšíření, adekvátně k výpovědi konkrétního respondenta 

(Miovský, s. 159–161). Otázky v průběhu samotných rozhovorů se pak odvíjely zejména od 

konkrétních zkušeností dotazovaného respondenta ve snaze získat tak co nejzřetelnější popis 

situace.  

  

                                                           
19 Např. v Groenewaldově (2004) pojetí je fenomén vnímán jako kterýkoli jev, jenž může být nedílnou 

součástí „běžných“ aspektů života – jedinci si ho někdy nemusejí být plně vědomi, a tedy ho nemusejí být 

schopni sami popsat. Nástrojem k zachycení fenoménu je pak v nejlepším případě komplexní popis co 

nejvíce aspektů pojících se k dané situaci, oproštěný o subjektivní přístup výzkumníka.   
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6.3 Výzkumný vzorek, jeho výběr a etická stránka výzkumu 

Prvotním dilematem týkajícím se vzorku vhodného pro výzkum byla otázka, zda zvolit 

případy / organizace podobného či odlišného zaměření. Po uvážení všech kladů i záporů 

nakonec byla zvolena možnost druhá, jejímž předpokládaným přínosem mělo být získání 

rozmanitějších poznatků a vzhledem ke snaze o získání základního vhledu do tématu také 

případné zmapování cesty vhodné pro další zkoumání.  

Při výběru vzorku pak byla uplatněna metoda záměrného výběru, při níž: „… cíleně 

vyhledáváme účastníky podle jejich určitých vlastností.“ (Miovský, s. 135). Touto vlastností 

byl v tomto případě pracovník cizinec, ke kterému se rovněž vázalo kritérium toho, že nyní 

působí v organizaci, ve které zároveň nastoupil do svého prvního zaměstnání v České 

republice. To jinými slovy znamená, že se setkal s adaptací v pracovním prostředí poprvé 

v rámci dané organizace, ve které je prováděn výzkum, a zároveň, že jeho retrospektivní 

náhled není nahrazen či zkreslen dalšími zkušenostmi s  adaptací v českém pracovním 

prostředí. Tato podmínka zároveň umožňuje získat komplexní pohled i ostatních 

dotazovaných stran, což by nebylo možné, pokud by již daný cizojazyčný pracovník 

nepracoval na svém „prvním“ místě, tj. na místě, kde jeho adaptace probíhala.  

Získávání respondentů pro rozhovor pak probíhalo přímým oslovováním lidí, kteří buď 

přímo odpovídali požadovaným kritériím, nebo lidí, o kterých jsem věděla, že s nimi 

přicházejí do kontaktu a bylo v jejich kompetenci zprostředkovat jejich případné oslovení.  

Celý proces získávání účastníků výzkumu probíhal v období od listopadu 2014 do ledna 

2015 a jednalo se o poměrně nelehký úkol, zejména kvůli častému nesplnění některého ze 

stanovených kritérií – např. působení pracovníka v pořadí několikátém zaměstnání v ČR, 

jednoznačně nepřítomná jazyková bariéra, nemožnost rozhovoru alespoň s jednou z dalších 

zainteresovaných stran (viz subkapitola 6.2) či v několika případech také odmítnutí 

rozhovoru. 

Výsledný výzkumný vzorek sestával ze tří případů / organizací (z toho dvě působí na území 

Prahy a jedna ve Středočeském kraji). Celkově bylo do výzkumu zařazeno 10 respondentů 

z celkových 14, se kterými byl uskutečněn rozhovor. Důvodem pro nezařazení oněch čtyř 

respondentů do výzkumu bylo nesplnění některého z kritérií (viz výše), přesto však tito 

respondenti výzkum obohatili, neboť přispěli k celkovému uvažování o dané problematice 

a naznačili možné další oblasti, kterým by se stálo za to v budoucnu věnovat.  
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Ve shodě se zásadami kvalitativního zkoumání (Reichel, s. 65–66) je žádoucí snaha 

o celkové pochopení zkoumané situace a jejích všech souvislostí, které by se daného 

fenoménu mohly nějakým způsobem dotýkat. I proto byla jak respondentům, tak i samotným 

organizacím zaručena plná anonymita jejich výpovědí s cílem zamezit tomu, aby možné 

obavy ze sdělení určitých informací neměly nepříznivý vliv na průběh rozhovoru a získání 

dat.  

Ve valné většině případů respondenti svolili k pořízení audiozáznamu rozhovoru se zárukou 

toho, že bude použit pouze pro účely vyhodnocení dat. V několika případech audiozáznam 

nebyl možný a nahradit ho muselo co nejpřesnější okamžité zaznamenání dat a možnost 

dopřesnění případných nejasností telefonicky či mailem.  

6.4 Struktura rozhovoru 

Původním plánem bylo osnovu rozhovoru rozdělit do čtyř rovin adaptace, které by 

odpovídaly teoretické části práce (tj. adaptace v sociálně-psychologickém kontextu, 

interkulturním, pracovním a cizojazyčném prostředí).  

Již v prvním, ve své podstatě průzkumném, nestrukturovaném rozhovoru s respondentem 

nezařazeným do vyhodnocení výzkumu se však ukázalo, že je třeba se zaměřit zejména na 

cizojazyčnou stránku věci a k té pak logicky navazovat zbylé aspekty. Původní záměr by 

kromě velkého objemu dat znamenal nežádoucí odklon od definovaných cílů bakalářské 

práce. 

Volené otázky pak byly stanoveny na základě teoretických poznatků v dosaženém vědeckém 

zkoumání, vlastních zkušeností a uvažování a reflexe tohoto prvního, zkušebního rozhovoru 

(viz výše). V průběhu rozhovoru jim však byl připisován spíše podpůrný charakter 

a v popředí pozornosti stála respondentova výpověď, která byla ve shodě 

s fenomenologickým přístupem rozváděna doplňujícími otázkami a otázkami ujišťujícími 

tazatele i dotazovaného o správném pochopení odpovědi.  

6.5 Průběh výzkumu 

Po individuálních domluvách možných termínů pro rozhovor s dostatečným vzorkem 

respondentů bylo přistoupeno k realizaci interview, která probíhala v období od února do 
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března 2015 v kavárnách, klidnějších restauracích, kancelářích respondentů či zasedacích 

místnostech organizací. 

Zpětně lze zhodnotit, že se obecně osvědčilo volit spíše neformálnější prostředí pro rozhovor 

a umožnit respondentovi hovořit o svých zkušenostech mimo místo své pracoviště. Této 

domněnce nasvědčovala nejen zdánlivá autocenzura v odpovědích respondenta, ale 

například i skutečnost, že právě někteří z respondentů, kteří byli dotazovaní v místě jejich 

pracoviště, jako jediní odmítli možnost pořízení audiozáznamu.  

Zbývá zmínit závěrečnou část výzkumu – analýzu a interpretaci dat, která v zásadě probíhala 

po celou dobu realizace rozhovorů a ještě také měsíc po jejich skončení. 
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7 VÝSLEDKY VÝZKUMU SPECIFIK ADAPTACE PRACOVNÍKA 

V CIZOJAZYČNÉM PROSTŘEDÍ 

Následující text prezentuje výsledky, kterých bylo dosaženo prostřednictvím analýzy 

a vyhodnocení dat, čemuž předcházel sběr dat za použití zvolené metodiky (viz kapitola 6) 

až do chvíle, kdy došlo k tzv. teoretickému nasycení. 

Výsledky mají strukturu představení jednotlivých případů, tj. představení dotazované 

organizace, představení respondenta pracovníka cizince a jeho vztahu k dalším dotazovaným 

respondentům (stranám).  

Následně jsou na základě provedeného kódování a hledání společných rysů představeny 

segmenty, které umožňují rozčlenit specifika dle jejich zaznamenaného výskytu a dalších 

charakteristických znaků. 

 

Schéma struktury prezentace dat: 

SEGMENTY 

RESPONDENT 

pracovník 

cizinec 

nadřízený / 

kolega 

personalista 

aspekty adaptace    

aspekty ČJ    

identifikované 

obtíže 

   

zdroj obtíží    

rovina promítnutí    
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7.1 Případ A 

Představení organizace 

Organizace A se řadí mezi ustálené a známé české digitální agentury s klienty v České 

republice i v zahraničí (především v evropských zemích). Založena byla přibližně před 

20 lety v Praze a jejím hlavní zaměřením je oblast platforem digitální a marketingové 

komunikace. Jedná se o českou společnost, která v současnosti zaměstnává okolo 

90 zaměstnanců, mezi něž se řadí i několik cizinců. Přestože počet cizinců není tak vysoký 

(ačkoli v poslední době roste), trendem v interní komunikaci je zavádět angličtinu do co 

největšího množství procesů. 

Představení cizojazyčného pracovníka (A) 

 Věk: 25–30 let 

 Země původu: Španělsko 

 Národnost: španělská 

 Rodný jazyk: španělština 

 Pracovní pozice v organizaci: .NET developer (programátor) 

 Délka působení v organizaci: cca 2 roky 

 Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – bakalářské studium 

 

 

Schéma dotazovaných respondentů 

 

 

 

Pracovník cizinec (A)

Personalista Nadřízený 
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Výsledky rozhovorů 

PRACOVNÍK CIZINEC (A) 

Aspekty adaptace:  

Respondent A si s přesností vybavuje svůj první den nástupu, kdy byl po uvedení na 

pracoviště svým nadřízeným představen nejprve jednomu z nejvýše postavených lidí 

v organizaci a posléze celému týmu. Následně byly řešeny formální záležitosti, tj. vyřizování 

dokumentace včetně krátkého setkání s personalistou. Svůj první den v práci popisuje jako 

velice klidný.  Jako plnohodnotná součást týmu se začal cítit přibližně po uplynutí 3 měsíců 

– za stěžejní moment považuje svou první aktivní účast na pracovní schůzce, na které byli 

přítomni jak kolegové, tak i významní klienti.  

Aspekty ČJ: 

V současnosti se A česky systematicky neučí, přibližně 2 měsíce navštěvoval jazykový kurz, 

o jehož uhrazení organizaci z vlastní iniciativy požádal. Kurzu však zanechal pro nedostatek 

času. Z pohledu A není potřeba, aby česky uměl – veškerá jeho komunikace s kolegy i klienty 

se odehrává v angličtině a k učení se česky ho v současné chvíli nic nemotivuje (dříve to 

byla nyní bývalá česká přítelkyně).  

Identifikované obtíže: 

A popisuje situaci, která vznikla po několika měsících působení v organizaci. Rozebíhal se 

nový projekt pro jednoho z firemních klientů a A se měl stát členem projektového týmu. 

Nakonec se však zjistilo, že na projektu pracovat nemůže, neboť interní firemní zaměstnanec 

na pozici projektového manažera nemluvil anglicky, a tak by komunikace s A nebyla možná.  

Zdroj obtíží: 

A explicitně neuvádí, čemu vzniklý problém nutnosti přeřazení na jiného klienta přisuzuje. 

Situace by však nenastala, ovládal-li by A češtinu, a tak zdroj problému může být označen 

jako neznalost češtiny. 
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Rovina promítnutí:  

Identifikovaný problém spojený s neznalostí češtiny jako nesplnění nezbytného požadavku 

pro práci v týmu se jen okrajově a spíše vůbec nepromítl do pracovní náplně A – pro A 

nebylo důležité pro daného klienta pracovat a k přeřazení na jiného klienta se údajně nepojilo 

žádné vnímané negativum. 

 

NADŘÍZENÝ  

Aspekty adaptace: 

Z pohledu nadřízeného byla adaptace jako taková bezproblémová a vedla k plné integraci 

v rámci organizace. 

Aspekty ČJ: 

Nadřízený konstatuje, že pro A řešil jazykový kurz češtiny, který měl být zakončen 

zkouškou. Od kurzu se očekával pozitivní efekt, který se však nedostavil. Vypozorována 

byla změna postoje, která přes počáteční nadšení vedla spíše k laxnějšímu přístupu A Pro 

exaktní odborné vyjadřování však dle slov nadřízeného angličtina plně stačí. 

Identifikované obtíže: 

Nadřízený vzniklou situaci popsanou A (tj. nenalezení společného jazyka pro komunikaci 

v rámci týmové spolupráce) také zmiňuje jako jednu z obtíží, které v procesu adaptace 

nastaly. Problém však není shledán zásadním, protože byl jednoduše vyřešen přeřazením A 

k jinému klientovi. Podotýká však, že by se v menší firmě mohlo jednat o větší problém. 

Zásadněji však popisuje skutečnost, že se A nachází v majoritě českých pracovníků a že mu 

již od začátku mnoho věcí uniká. Zaznamenání této skutečnosti bylo jedním z důvodům, 

proč chtěla organizace podpořit výuku češtiny A.  

Příkladem nejasnosti zapříčiněné mj. jazykovou bariérou bývají hromadně zasílané e-maily 

v rámci organizace, které někdy postrádají anglickou verzi a jsou odeslány jen v češtině. 

V takovém případě si A obvykle e-mail nepřeloží a nezná informaci, se kterou jsou všichni 

ostatní obeznámeni.   
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Zdroj obtíží: 

Z výpovědi nadřízeného vyplývá, že vzniklé obtíže pramení z neznalosti češtiny a možná 

z nedostatečně houževnatého přístupu, resp. přivyknutí ke komunikaci v angličtině (zejména 

v otázce nepřekládání si e-mailů v českém jazyce). 

Rovina promítnutí:  

Zmíněné problémy se dle nadřízeného promítly nikoli do pracovní náplně – na splňování 

úkolů dle nadřízeného neznalost češtiny A nemá takřka žádný vliv, ale spíše do mezilidské 

úrovně pracovních vztahů a „porozumění tomu, co se kolem něj děje“. 

 

PERSONALISTA  

Aspekty adaptace: 

Pohled personalisty na adaptační proces v organizaci je poměrně úzce spjatý s tříměsíčním 

zkušebním obdobím.  Po této lhůtě proběhne evaluační rozhovor, ve kterém je prodiskutován 

stav výsledků, kterých mělo být během tohoto období dosaženo, případně proč jich dosaženo 

nebylo a navrhuje se další postup. Délku adaptace personalista přiřazuje typu pozice, 

tj. u typově „jednodušších“ pozicí je zkušební doba dostačující, u pozic s větší škálou 

odpovědností a kompetencí je někdy potřeba půl roku až rok (jako příklad náročnější pozice 

uvádí práci tzv. relationship managera, tj. pracovníka odpovědného za řízení vztahů se 

zákazníky).  

Hlavní specifikum v adaptačním procesu (používá termínu zapracování) pracovníka cizince 

ve srovnání s českým pracovníkem spatřuje v časové náročnosti kladené na nadřízeného, 

který se musí cizojazyčnému pracovníkovi věnovat intenzivněji a systematičtěji při 

vysvětlování důležitých postupů a procesů. Hlavní důvod je viděn v tom, že si „Čech sebere 

informace z okolí“, pracovníka cizince však v tomto omezuje jazyková bariéra.  

Aspekty ČJ: 

Dle personalisty nemá znalost češtiny na proces adaptace výrazný vliv. Odkazuje se i na 

opačnou tendenci v organizaci, kterou je učit české pracovníky anglicky a ne naopak, s cílem 
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ustanovovat angličtinu jako interní jazyk celé organizace. Následně však zmiňuje příklad 

jiného cizojazyčného pracovníka, kde byl při jeho adaptaci řešen problém, který mohl 

spočívat v jazykové bariéře. Problém se týkal legislativních záležitostí a nedorozumění na 

straně pracovníka a organizace, následně však personalista konstatuje, že by taková situace 

mohla pravděpodobně nastat i u českého pracovníka. 

Identifikované obtíže: 

Kromě již zmíněného nedorozumění s legislativou se personalista nedomnívá, že by 

u adaptačního procesu cizojazyčných pracovníků docházelo k obtížím, ke kterým by 

nemohlo dojít u českých pracovníků.  

Zdroj obtíží: 

Jelikož personalista konstatuje, že se dle jeho názoru adaptace českých a cizojazyčných 

pracovníků zásadně neliší, shrnuje zdroj vyskytujících se obtíží následovně: obtíže při 

adaptaci pracovníků mohou vznikat ze dvou příčin: zavinění ze strany zaměstnavatele, který 

nezajišťuje řízenou adaptaci (tento problém byl prý kdysi aktuální i v této organizaci), či 

neúnosnost požadavků nováčka na pomoc od jeho nadřízeného, která může vést k chaosu 

v práci nadřízeného i nového adaptujícího se českého i cizojazyčného pracovníka.  

Rovina promítnutí:  

Výpověď personalisty naznačuje, že se případné problémy projeví v neformální rovině 

(v komunikaci) spíše než v rovině čistě pracovní. 

 

Shrnutí 

Míra, do které je znalost češtiny nezbytná pro vykonávání práce A je očividně spíše menší, 

což vyplývá ze samotného charakteru práce programátora a rovněž z prostředí organizace, 

které je pro používání angličtiny příznivé. 

Tato fakta naznačují, že by i samotný adaptační proces mohl být prost větších komplikací, 

přesto vše nasvědčuje tomu, že jisté obtíže nastaly a ještě někdy nastávají.  
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Pouze obtížně lze rozklíčovat, jaký skutečný vliv mělo na A jeho přeřazení k jinému 

klientovi v období, kdy byl v organizaci stále nováčkem a kdy byl jistě vystaven psychické 

zátěži nově příchozího pracovníka (viz subkapitola 3.1). I v případě, že tuto skutečnost 

opravdu negativně nevnímal, je nutné uvážit, že by se stejná situace mohla dotknout jiného 

pracovníka na místě A zcela jiným způsobem. 

Z fenomenologického hlediska zajímavá je tendence personalisty vyhýbat se termínu 

„jazyková bariéra“, přestože byla ve výpovědi v zásadě pojmenována rozvedením odpovědi 

po položení doplňujících otázek.  Termín si personalista může spojovat s určitou mírou 

negativní konotace, nebo na něj může působit příliš radikálně, tento jev však byl zaznamenán 

až po zpětném poslechu audiozáznamu a nezbýval již prostor pro jeho opětovné 

prozkoumání. 

Je otázkou, zda i přesto, že nadřízený i personalista oba shodně konstatovali, že se případné 

potíže zapříčiněné jazykovou bariérou nepromítají do pracovní roviny, tomu tak skutečně je. 

Uvážíme-li, že je adaptační proces tvořen dvěma druhy adaptace (viz subkapitola 3.2), 

tj. adaptací pracovní a sociální, výpovědi nadřízeného i personalisty naznačují, že spatřují 

promítnutí obtíží především do sociální roviny adaptace ve smyslu ochuzení A o „běžné 

každodenní dění kolem“.  

Úspěšný proces adaptace však znamená jeho úspěšný průběh ve všech definovaných 

oblastech, a tak pokud je jedna z oblastí více problematickou, může být důsledkem i hůře 

adaptovaný pracovník nepodávající výkon, který od něj jeho nadřízený a personalista 

očekávají. 
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7.2 Případ B 

Představení organizace 

Jedná se o jednu z kapacitně největších jazykových škol v České republice, které se 

specializují na firemní jazykovou výuku. Na českém trhu působí po dobu více než 20 let, 

v současnosti pro ní pracuje asi 400 lektorů (cizinců i Čechů) a okolo 60–70 kmenových 

zaměstnanců. Před nedávnem došlo ke spojení s několika dalšími významnými společnostmi 

zabývajícími se jazykovou výukou a v současnosti je tato organizace součástí největší 

soukromé vzdělávací instituce v ČR. I kvůli vysokému počtu zahraničních lektorů je 

angličtina zcela standardním požadavkem na firemní zaměstnance. Z této organizace byli 

v rámci této práce šetřeni dva cizojazyční pracovníci.  

 

Představení cizojazyčného pracovníka (B1) 

 Věk: 40–45 let 

 Země původu: USA 

 Národnost: USA  

 Rodný jazyk: angličtina 

 Pracovní pozice v organizaci: lektor AJ 

 Délka působení v organizaci: 15 let 

 Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – bakalářské studium 

 

Představení cizojazyčného pracovníka (B2) 

 Věk: 35–40 let 

 Země původu: Austrálie 

 Národnost: australská 

 Rodný jazyk: angličtina 

 Pracovní pozice v organizaci: lektor AJ 

 Délka působení v organizaci: 7,5 let 

 Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – bakalářské studium 
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Schéma dotazovaných respondentů 

 

Výsledky rozhovorů 

PRACOVNÍK CIZINEC (B1) 

Aspekty adaptace: 

B1 zpětně vzpomíná, že byl během svého prvního dne v práci velice nervózní, což umocnila 

i skutečnost, že se jednalo o jeho první zaměstnání vůbec (do Prahy přijel bezprostředně po 

bakalářské promoci). Ze strany organizace vše probíhalo bezproblémově – dostalo se mu 

podpory v otázkách zařizování bydlení, seznámení se s Prahou a nezbytnými organizačními 

záležitostmi týkajícími se jeho náplně práce. B1 byl též svěřen do péče seniorního lektora, 

který mu byl mentorem zejména po pracovní stránce (tj. s ním řešil problémy a otázky 

týkající se jazykových kurzů, které B1 vedl atp.) B1 konstatuje, že se v práci přestal cítit 

jako nováček po prvním půl roce a to v souvislosti s momentem nástupu nových lektorů, 

oproti kterým se B1 cítil jako lektor „seniornější“ a jako součást organizace.  

Aspekty ČJ: 

B1 se česky začal učit velice brzy po svém příjezdu do České republiky – využíval možnosti 

jazykových kurzů češtiny pořádaných v rámci jazykové školy. Sám svoji úroveň češtiny 

hodnotí jako průměrnou, není spokojen se svojí výslovností. V současnosti stále usiluje 

o prohloubení svých znalostí češtiny, test z českého jazyka, který je jedním z předpokladů 

pro získání trvalého pobytu, však před několika lety splnil bez problému. Motivací 

k ovládnutí češtiny pro něj bylo především vyhnout se tomu, aby byl lidmi označován za 

Pracovník cizinec (B1)

Personalista

Pracovník cizinec (B2)

Nadřízený 
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„neschopného amerického turistu“ a zároveň názor, že ovládnout jazyk země, ve které 

člověk žije, je určitým projevem respektu vůči dané zemi.  

Identifikované obtíže: 

Jako nepříjemnou situaci, která se opakovaně vyskytovala v prvních měsících po nástupu, 

B1 popisuje nedorozumění, která nastávala na recepcích pracovišť, kam B1 dojížděl za 

svými studenty. Několikrát se stalo, že přestože na místo dorazil včas, zdržel se 10 minut na 

recepci, protože se s daným či danou recepční nebo ochrankou nemohl domluvit na tom, za 

kým přišel – obtíže mu činila správná výslovnost jména studenta, a tak byl někdy přinucen 

telefonicky kontaktovat někoho z jazykové školy, kdo by byl s to situaci vyřešit. B1 zpětně 

vnímá popsanou situaci jako velmi stresující a frustrující.   

Zdroj obtíží: 

Situace se vzniklými nedorozuměními na recepci B1 přisuzuje své neznalosti jazyka, 

respektive subjektivně vnímané chybějící dovednosti v přesné výslovnosti. 

Rovina promítnutí: 

Problém se jmény studentů na recepci se pravděpodobně do pracovní náplně až na vzniklá 

několikaminutová zpoždění nepromítl. Zřejmý je však jeho efekt na motivaci učit se česky 

– jak B1 sám konstatoval, nevěří si především ve výslovnosti (pozn. tazatele – při krátké 

demonstrační konverzaci v češtině jsem při respondentově výslovnosti nezaznamenala žádné 

výraznější či atypické nepřesnosti).  

 

PRACOVNÍK CIZINEC (B2) 

Aspekty adaptace: 

Úplně první den nástupu si B2 nevybavuje, začátky má obecně spojené se smíšenými pocity 

– jednak byl nervózní z nového typu práce, se kterou neměl žádnou předchozí zkušenost 

(bakalářského titulu dosáhl v oboru IT), zároveň byl ale pln očekávání a těšil se na „všechno 

nové před ním“. Pracovníci v jazykové škole, kteří ho začátky provázeli, byli dle B2 velmi 

nápomocní a přátelští, nabízeli asistenci ve všech ohledech – jak jeho nadřízení, personalista, 
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tak i lektoři, kteří v organizaci působili déle než on. Jako plnohodnotný pracovník se cítil 

přibližně po 6–9 měsících, kdy zaznamenal zlepšení ve své práci.     

Aspekty ČJ: 

B2 češtinu ovládá pouze na základě znalosti některých pro běžný život nezbytných 

slov – žádné kurzy nenavštěvoval, několikrát se pokoušel učit se jazyku sám, ale po chvíli 

ztratil motivaci. Výhledově by se chtěl opět začít učit česky, neboť zvažuje, že už by v České 

republice zůstal – jednak by tedy potřeboval mít základy češtiny kvůli zkoušce pro získání 

trvalého pobytu a jednak se domnívá, že je jazyk klíčem k porozumění dané kultuře, lidem 

a jejich zvykům. 

Identifikované obtíže: 

B2 zmiňuje dvě obtíže, se kterými se v průběhu prvního půl roku práce v organizaci setkal. 

Nejprve zmiňuje občasné nejasnosti v elektronické komunikaci ze strany českých 

pracovníků jazykové školy (např. zdánlivý podtext formálního e-mailu naznačující problém 

vzniklý B2 zaviněním – po následném vyjasnění s odesílatelem e-mailu se však ukázalo, že 

se žádný podtext ve zprávě nenachází).  

V pořadí druhou zmíněnou obtíží byla ta, kterou B2 zaznamenal na svém počátečním stylu 

výuky studentů, kteří byli v angličtině úplnými začátečníky. To, že něco nemohl vysvětlit 

anglicky, protože mu studenti nerozuměli, pro něj bylo z počátku velice stresující. Postupem 

času si však osvojil potřebné techniky výuky a problém ustoupil do pozadí.  

Zdroj obtíží: 

B2 definuje dvě vzniklé obtíže a spolu s nimi dva různé zdroje obtíží. První problém týkající 

se nepřesností v elektronické komunikaci přisuzuje spíše straně organizace a jazykové 

bariéře v psaném jazyce vyskytující se u českých pracovníků.  

Vznik a výskyt druhého zmíněného problému ve výuce studentů začátečníků přikládá spíše 

než jazykové bariéře svým lektorským dovednostem, neboť konstatuje, že se s takovými 

situacemi naučil pracovat – např. tak, že výrazně snížil tempo řeči a obtížnost slov, které 

používá atd. 
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Rovina promítnutí: 

Nejasnost týkající se elektronické komunikace se mohla promítnout spíše do 

neformálnějších souvislostí, ve smyslu nutnosti většího úsilí při vyjasňování nedorozumění. 

Obtíž týkající se metodické části lektorské práce se do pracovní náplně promítla, je však 

otázkou, je-li na vině jazyková bariéra nebo tehdy nedostatečně rozvinutá lektorská 

dovednost.  

  

NADŘÍZENÝ  

Aspekty adaptace: 

Nadřízený popisuje doprovodné aspekty nástupu nově příchozích cizojazyčných lektorů do 

organizace spíše obecně, k tomu však podotýká, že se ve valné většině případů shodují 

u všech lektorů a že je tomu stejně i v případech B1 a B2.  Lektoři jsou dle slov nadřízeného 

při nástupu dezorientovaní, neví, kde se nachází to, co potřebují, jak se dopravit 

ke studentům atd. Pro tyto i jiné účely obdrží lektoři již v první den nástupu „balíček“, který 

obsahuje jejich rozvrh, informace ke každému kurzu, užitečné informace o Praze atd., 

ve věcech legislativy jsou lektorům nápomocní čeští pracovníci. V souvislosti s délkou 

adaptace zmiňuje současnou velkou fluktuaci lektorů, kdy mnozí lektoři přibližně po jednom 

roce práce organizaci opouštějí. U stálejších lektorů však délku adaptace v práci odhaduje 

na dobu 3–6 měsíců.   

Aspekty ČJ: 

Dle nadřízeného je poměr cizojazyčných lektorů, kteří češtinu ovládají, oproti těm, kteří jí 

neovládají, velice nízký. Důvodem pro tuto situaci je údajně možnost „běžně v Praze 

fungovat i s angličtinou“, a tím pádem malý tlak na ovládnutí českého jazyka. 

K respondentovi B1 dodává, že má poměrně dobrou úroveň češtiny, není si jí však jistý, 

a tak se česky bojí v běžné konverzaci hovořit, zejména, jedná-li se o něco důležitějšího, 

přechází do angličtiny. U respondenta B2 je obava z používání češtiny ještě vyšší a snahu 

hovořit česky nadřízený zatím nezaregistroval. 
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Identifikované obtíže: 

Cizojazyční lektoři se mohou dle nadřízeného v důsledku neznalosti češtiny střetávat 

a střetávají s různými podobami nedorozumění. Podstatné je, že je pro každého lektora každá 

taková situace jinak stresující – pro někoho více, pro někoho méně. Rozumí tedy tomu, že 

situace zapříčiněné neschopností domluvit se na recepci v případě B1 pro tohoto pracovníka 

mohly být skutečně nepříjemné, avšak sám nadřízený nepřiřazuje těmto „drobným“ obtížím 

velkou váhu. Konstatuje, že nejasné situace obvykle nevznikají pouze kvůli jazykové bariéře 

v komunikaci s cizinci, neboť se dle nadřízeného lidé vyjadřují špatně i v češtině.  

Zdroj obtíží: 

Zdroj obtíží, které nastávají, nadřízený nevidí explicitně v jazykové bariéře, ale spíše 

v motivaci se dorozumět. V případě, že tento typ motivace chybí, dle nadřízeného obtíže 

nastávají – a to nehledě na možnou jazykovou bariéru.  

Rovina promítnutí: 

Vzniklé potíže se dle nadřízeného spíše než do pracovní náplně promítají do roviny 

mezilidských interakcí.  

 

PERSONALISTA  

Aspekty adaptace: 

V kontextu adaptace cizojazyčných lektorů personalista zmiňuje také péči před samotným 

nástupem pracovníka, která spočívá především v podpůrné komunikaci po  

e-mailu – personalista lektorům odpovídá na jejich otázky týkající se práce (otázka 

pracovních povolení, živnostenského listu pro cizince atd.), ale i mimopracovního života. 

Délku adaptace rozlišuje na základě země, odkud cizojazyčný lektor pochází. Pochází-li 

z Evropské unie, délce adaptace přiřazuje průměrnou délku 3 měsíců, ve smyslu „lektor je 

náš, je v pohodě, zaběhlý a chce u nás zůstat“. Pochází-li z USA či Austrálie, adaptační 

proces trvá déle zejména z toho důvodu, že cizojazyční lektoři předem „nevědí, jak to tu 

chodí“ a nejsou na to plně připraveni.  
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Aspekty ČJ: 

Jazyková škola pořádá pro své lektory zaměstnané na plný pracovní úvazek kurzy češtiny. 

Jejich množství je však ve srovnání se stavem před 5 a více lety menší (tj. dobou aktuální 

pro adaptační období obou dotazovaných lektorů), což je důsledkem úsporných ošetření 

organizace v rovině zaměstnaneckých výhod. Personalista konstatuje, že je mezi lektory 

poměrně častý zájem o výuku češtiny, ale obvyklým jevem je, že se lektor učící se česky 

zdráhá česky mluvit (a tedy se i učit) s českými pracovníky.  

Identifikované obtíže: 

Hlavní problém spojený s neznalostí češtiny v adaptačním procesu cizojazyčných lektorů 

spatřuje personalista v otázkách týkající se legislativy a obecně imigrační politiky ČR, kdy 

se mnozí lektoři dostávají do takových úskalí, která mohou eskalovat až v odchod 

z organizace i České republiky. Jádro problému spočívá v komunikaci s úřady a vyřizování 

legislativních záležitostí, jako je povolení k pobytu, odvádění daní atd., pro což je společné 

to, že se vše odehrává v odborné češtině – jazyce, který převážná většina cizojazyčných 

lektorů neovládá.  

Dříve mohli lektoři využívat služeb českého pracovníka, který jim s legislativními 

náležitostmi pomáhal (např. s nimi chodil na úřady). Nyní je v organizaci tento pracovník 

stále k dispozici, jeho služby jsou však zpoplatněny a to mnohé lektory vede k tomu, aby to 

„zkusili sami“, což však dle personalisty často vede k horšímu průběhu i důsledkům – lektoři 

si do svého jazyka nepřekládají formální dopisy, které jim z úřadu přišly, nezaplatí, co by 

měli a eventuálně může dojít i ke vzniku dluhů.  

Zdroj obtíží: 

Zdroj obtíží, které zmiňuje personalista, tj. především problémy spjaté s legislativou, vidí na 

obou stranách – v jazykové bariéře lektorů zapříčiněnou neznalostí češtiny (respektive 

neznalostí odborné související terminologie a legislativních procesů) a leckdy přístupem, 

který nenasvědčuje tomu, že by dané záležitosti brali dostatečně vážně. Na druhou stranu 

však vytýká někdy až nepřátelský přístup lidí na patřičných úřadech a názor, že by měla být 

důležitá úřední korespondence zasílána i v anglické verzi.   
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Rovina promítnutí: 

Dle personalisty se problémy pramenící z jazykové bariéry do pracovní roviny spíše 

nepromítají. Výjimkou jsou pouze extrémní důsledky vzniklých obtíží při adaptaci 

cizojazyčných pracovníků – tj. případné odchody cizojazyčných lektorů z organizace, které 

mj. přispívají k nárůstu fluktuace v organizaci. 

  

Shrnutí 

Jak z výpovědí respondentů vyplývá, k adaptačnímu procesu cizojazyčných lektorů 

působících v Organizaci B se mohou vázat různé obtíže. Zdá se však, že v souladu s výrokem 

nadřízeného o tom, že jsou tyto obtíže subjektivní a pro každého lektora jinak významné, 

bude třeba rezignovat na snahu o jejich sjednocení a zobecnění. 

Po upozornění personalisty na frekventovaně se vyskytující problémy s legislativou jsem se 

respondentů lektorů doptávala, zda tomu tak bylo i v jejich případě. Respondent B1 se údajně 

s většími problémy s úřady nesetkal, v době jeho nástupu mu se vším pomohla organizace 

a podařilo se mu bez větších obtíží získat povolení k trvalému pobytu.  

Respondent B2 má jiné zkušenosti – v začátcích jeho působení v organizaci se vše také 

obešlo bez problému, ovšem v současné době prožívá silnou frustraci z více než dvouletého 

čekání na vyřízení trvalého pobytu a dokonce kvůli těmto stálým problémům zvažuje 

opuštění České republiky.  

Přestože to, co nyní prožívá respondent B2 bezprostředně nespadá do cílů výzkumu (již se 

nenacházíme v požadovaném období adaptace pracovníka), domnívám se, že tato fakta 

významně dokreslují realitu a umožňují tak osvětlit některé doprovodné rysy organizační 

změny, která se v jazykové škole udála jejím sloučením s dalšími organizacemi 

(viz Představení organizace). Je zjevné, že respondenti tuto změnu vnímají spíše negativně, 

a pravděpodobné, že bude adaptace nově příchozích pracovníků vykazovat jiné rysy. 

Důležitá je však také pravděpodobnost jistého zkreslení, které může být ve výpovědích 

respondentů lektorů přítomné v důsledku této změny (ve smyslu vnímaného zásadního 

rozdílu mezi přístupem organizace tehdy a nyní) a také vzhledem k odstupu času.  
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7.3 Případ C 

Představení organizace 

Tato zkoumaná organizace je česko-americkou společností, která se soustředí na vývoj 

a výrobu turbín pro malé vodní elektrárny po celém světě. Založena byla před 25 lety v Praze, 

po začátku spolupráce s americkými investory se sídlo společnosti přesunulo do menšího 

města ve vzdálenosti 50 km od Prahy. Co do velikosti organizace, společnost zaměstnává 

přes 200 lidí, mezi které se nezřídka kdy řadí cizinci (např. v obchodním týmu zaměřeném 

na určité regiony / země, či v oddělení vývoje a výzkumu).  

 

Představení cizojazyčného pracovníka (C) 

 Věk: 25–30 let 

 Země původu: Ukrajina 

 Národnost: ukrajinská 

 Rodný jazyk: ukrajinština 

 Pracovní pozice v organizaci: výpočtář (výzkumník) 

 Délka působení v organizaci: 3 roky + půlroční odborná stáž 

 Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – magisterské studium 

 

 

Schéma dotazovaných respondentů 

 

 

Pracovník cizinec (C) 

Kolega Nadřízený 
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PRACOVNÍK CIZINEC (C)  

Aspekty adaptace:  

Adaptace respondenta C v organizaci se významně liší od průběhu adaptace předchozích tří 

respondentů, a to především z důvodu absolvované půlroční odborné stáže v organizaci, 

která předcházela uzavření pracovní smlouvy a následnému nástupu C na hlavní pracovní 

poměr. Stáž měla charakter rotace práce, C tak měl možnost vyzkoušet si práci a získat 

odborné dovednosti v rámci různých oddělení organizace, seznámit se se svými budoucími 

kolegy, důležitými organizačními procesy, rámcově také s kulturou organizace atd. 

Adaptace pracovníka v období od prvního dne nástupu tak dle slov C převážně navazovala 

na období stáže – C se již v organizaci necítil jako nováček zhruba po uplynutí tří měsíců 

stáže, což zaznamenal v momentě, kdy byli do organizace přijímáni noví pracovníci, a C jim 

byl představován jako již stálý člen organizace.  

Aspekty ČJ: 

C se s češtinou poprvé setkal při odborné stáži, kterou v organizaci absolvoval. Po návratu 

do rodného Charkova vyhledal učitele, který ho po dobu několika měsíců do definitivního 

odjezdu do České republiky doučoval češtinu. Dále se C snažil češtině věnovat i pasivnějším 

způsobem – například sledováním českých filmů. V rámci organizace, ve které se lze 

v mnoha případech dorozumět rusky či ukrajinsky (oba jazyky C perfektně ovládá), je C 

součástí čistě „českého“ týmu a čeština je tedy pro něj každodenním dorozumívacím 

jazykem.  

Identifikované obtíže: 

C si nevybavuje žádné potíže, které by měly vzniknout na základě jazykové bariéry. Jediné, 

co v souvislosti se svými počátky v organizaci (již mimo rámec odborné stáže) zmiňuje jako 

problém, je strach pramenící z pocitu, že nemá dostatečné znalosti a dovednosti a že by mohl 

o práci přijít. Tento strach se však postupem času zmenšil v důsledku nabývání jistoty v tom, 

co se naučil. 
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Zdroj obtíží, rovina promítnutí: 

C nedefinoval problém, který by přímo souvisel s neznalostí češtiny, ale problém 

s potenciálem širšího přesahu, který by byl mj. zajímavým námětem k analýze v rámci 

měření kulturní inteligence, komparace interkulturních hodnot (zde konkrétně ve vztahu 

k práci), prožívání a dalších jevů, kterými se interkulturní vědy z hlediska své kulturně 

srovnávací funkce zabývají. To však není cílem výzkumné sondy, a tak neusiluji 

o identifikaci zdroje ani roviny promítnutí vzniklé obtíže. 

  

NADŘÍZENÝ  

Aspekty adaptace: 

Nadřízený nepohlíží na adaptační proces C v organizaci jako na období absolvované odborné 

stáže, nýbrž spíše jako na samotný nástup C do nově vznikajícího výzkumného 

hydraulického týmu o třech členech (tedy respondent C, jeho kolega a nadřízený jako 

vedoucí týmu).  Dle výpovědi nadřízeného se k prvním týdnům C v týmu pojila určitá míra 

zmatečnosti a nejistoty, kromě toho však C exceloval ve velice rychlém osvojení složitých 

počítačových programů. Pro to, aby se C stal plnohodnotnou součástí týmu, byla dle 

nadřízeného potřeba půlroční doba. Jedná se prý o stejný čas, který potřebují i „čeští kluci“.  

Aspekty ČJ:  

Úroveň češtiny C je z pohledu nadřízeného dobrá, postačuje k tomu, aby se v rámci týmu 

bez potíží domluvil. Vyzdvihuje také skutečnost, že se ve výzkumném týmu pracuje 

převážně v tichém prostředí, tzn., že přestože všichni tři pracují v jedné kanceláři, přes den 

je ústní komunikace spíše omezená, neboť se každý soustředí na své úkoly a nadbytečná 

komunikace by tedy byla spíše nežádoucí.  

Identifikované obtíže: 

Nadřízený registroval mnoho drobných nejasností, které vznikaly v průběhu prvního půl 

roku až roku C v organizaci. Povětšinou se týkaly technických pojmů a občasných 

nedorozumění při pojmenovávání slov, nejednalo se však nikdy o vážnější problém, který 



 
 

58 
 

by nevyřešil slovník, snaha se vzájemně pochopit a případná výpomoc ruštinou, kterou se 

nadřízený před desítkami let učil.  

Zdroj obtíží: 

Za zdroj vzniklých obtíží nadřízený považuje přítomné jazykové nedostatky C, podotýká 

však, že v technickém odvětví je řeč poměrně jasná a daná, což komunikaci s C značně 

usnadňuje. 

Rovina promítnutí: 

Vzniklé nejasnosti se do pracovní náplně C nepromítly – nedorozumění byla vždy vyřešena 

s cílem vzájemné shody a pokračování v práci. Jedná se tak ve větší míře o komunikaci 

nepřímo související s prací a částečně také o rovinu mimopracovní, ve které se C výrazněji 

neprojevuje. To však nadřízený nepřisuzuje jazykové bariéře, ale introvertní povaze C. 

 

KOLEGA  

Aspekty adaptace: 

C byl dle výpovědi jeho kolegy v momentě nástupu do nového vědeckého týmu již 

pracovníkem „zaběhlým do procesu“, k čemuž byla dostačující půlroční odborná stáž. 

Kolega nepřicházel s C během jeho odborné stáže do častého kontaktu zejména vzhledem 

k tomu, že probíhala na různých odděleních. Konstatuje však, že v momentě nástupu do 

týmu byl C jednoznačně znalý všech důležitých pracovníků a nepůsobil dojmem nového 

pracovníka. 

Aspekty ČJ: 

Dle kolegy je úroveň českého jazyka C výborná. Občasnému použití nespisovné češtiny či 

jiným drobným nesrovnalostem nepřikládá velkou váhu. 
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Identifikované obtíže: 

Z pohledu kolegy nenastaly během prvních měsíců C v týmu žádné problémy. Obdobně jako 

nadřízený zmiňuje, že jak vyplývá z technického zaměření jejich práce, komunikace je 

výrazně usnadněná existencí podobných terminologických pojmů v češtině 

i v ukrajinštině / ruštině a v zásadě není ani na bázi běžného pracovního dne ve srovnání 

např. s obchodním či servisním oddělením nezbytně nutná.  

Zdroj obtíží, rovina promítnutí: 

Kolega nerozkrývá žádné vzniklé problémy, a tak není možné identifikovat jejich zdroj ani 

rovinu promítnutí.  

 

Shrnutí 

Předně je třeba upozornit na možná omezení, která mohla doprovázet výzkum v organizaci 

C a která tak mohla ve výraznější míře než v předchozích zkoumaných organizacích ovlivnit 

i jeho výsledky.  

Rozhovory se dvěma z respondentů této organizace byly na žádost respondentů provedeny 

v prostředí dané organizace a během jejich pracovní doby. Z pohledu tazatele lze 

konstatovat, že bylo poměrně obtížné ve shodě s obecnými zásadami kvalitativního 

výzkumu i fenomenologické interpretace usilovat o vytváření empatického spojení 

s účastníkem výzkumu (Hendl, 2005, s. 267), a to především z důvodu pociťované vyšší či 

nižší míry hostility, projevené mj. i ze strany pracovníka zaštiťujícího personální práci 

odmítnutím rozhovoru. 

V průběhu rozhovoru se zdálo, že se respondenti zdráhali poskytovat komplexní odpovědi 

i přesto, že byli předem ujištěni o tom, že jsou chráněni anonymitou, a byl jim osvětlen záměr 

dotazování, přínos jejich odpovědí a ocenění jejich času. Tento vnímaný nepřístupný postoj 

respondentů mohl pramenit z nenaladění dostatečně důvěrné atmosféry, které však 

komplikovalo mj. i respondenty zvolené formální prostředí pro rozhovor.  

Dále je třeba uvážit atypičnost průběhu adaptace pracovníka zapříčiněnou odbornou stáží 

absolvovanou ještě před nástupem na pozici a skutečnost, že se již do jisté míry stačil 
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přizpůsobit určitým aspektům, kterých se adaptace pracovníka jako celistvý proces týká 

(viz subkapitola 3.2).  

Nadřízený i kolega oba vidí charakter cizojazyčného pracovníka a motivaci přizpůsobit se 

jako hlavní faktory ovlivňující jeho adaptaci v pracovním prostředí. Protože oba z vlastní 

zkušenosti zmiňují introverzi C, je zřejmé, se jedná o faktor, kterému by se stálo za to ve 

větším výzkumu a příznivějších podmínkách věnovat.    
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7.4 Závěrečná diskuse 

Hlavním cílem výzkumné části bylo zjistit, zda existují specifika doprovodná procesu 

adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí. V případě, že by výzkum jejich přítomnost 

potvrdil, bylo dalším cílem určit a popsat jevy (obtíže), které při tomto procesu nastávají 

a které lze zároveň označit jako specifika v tom smyslu, že se nepředpokládá jejich výskyt 

u procesu adaptace českých pracovníků ve stejných pracovních podmínkách (pracovní 

prostředí, pozice atd.). 

Výzkumná sonda šetřící tři případy – tj. realizovaná v prostředí tří různých organizací, 

umožnila tento cíl naplnit, tj. potvrdit existenci a následně identifikovat a popsat zažité obtíže 

zapříčiněné jazykovou bariérou. Je však nutné připustit určitá omezení, která v průběhu 

realizace této výzkumné sondy mohla nastat.   

Jedním z ústředních témat výzkumné sondy, které se potažmo týká celé práce, je jazyk 

(ve smyslu znalosti češtiny) a jeho nezbytnost či postradatelnost při adaptaci pracovníka. 

Vzhledem k tomu, že byla i metodologie výzkumu zvolena tak, aby byl důraz kladen na 

interpretaci jednotlivých respondentů ve shodě s fenomenologickým přístupem 

(viz subkapitola 6.2), je třeba uvážit i skutečnost, že rozhovory se třemi ze čtyř 

cizojazyčných pracovníků (konkrétně A, B1 a B2) probíhaly v angličtině, a mohlo tak dojít 

k drobnému a nezbytnému zkreslení ze strany tazatele při vyhodnocování informací během 

rozhovorů, neboť již překlad z cizího jazyka může být chápán jako jistá interpretace. 

Dalším omezením je skutečnost, že byly rozhovory provedeny pouze s pracovníky, kteří se 

sice s obtížemi setkali, avšak o nich nikdy neuvažovali o jako natolik závažném problému, 

který by je vedl k odchodu z organizace či dokonce z České republiky. To naznačuje, že 

nebyli nuceni čelit výraznějším komplikacím, což však nepopírá jejich existenci a možné 

případy, které mohly mít za následek odchod z organizace či země. Zcela jistě bychom více 

specifik nalezli u pracovníků, pro něž byla adaptace na cizojazyčné prostředí natolik obtížná, 

že kvůli ní opustili nejen tuto práci, ale i Českou republiku. Tuto skupinu by však bylo možné 

komplexně podchytit pouze v rámci longitudinálního šetření, jehož realizace v rámci 

bakalářské práce není možná.   

Nehledě na výše zmíněná omezení, výzkumná část umožnila najít konkrétní specifika 

(tj. i zároveň potvrdit jejich přítomnost během procesu adaptace cizojazyčného pracovníka).  
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Výzkum umožnil rozčlenit identifikovaná specifika na základě jejich zdroje a roviny, do 

které se promítla. Ačkoli jsou jednotlivě uvedené obtíže na první pohled spíše nejednotného 

charakteru, lze nalézt společné rysy, které vykazují a které by bylo možné ověřit 

reprezentativnějším šetřením na větším vzorku respondentů.  

Přestože měl výzkum charakter sondy ve smyslu úsilí o získání prvotního náhledu do 

neprobádané problematiky a přestože bylo šetřeno velmi málo respondentů na to, aby bylo 

možné učinit závěry zobecnitelnější povahy, lze zformulovat alespoň určité dílčí závěry. 

Tyto závěry jistě nemusejí být využitelné a platné ve všech případech, nicméně mohou 

indikovat možný směr dalšího uvažování nad danou problematikou. 

Zřejmou tendencí, a to zejména z pohledu druhé strany (nadřízený, personalista, kolega) je 

neevidovat vliv problémů vzniklých jazykovou bariérou na čistě pracovní stránku působení 

cizojazyčného pracovníka v organizaci, ale spíše přisuzovat jejich promítnutí do roviny 

neformální (v případě A příklad absentující schopnosti respondenta vnímat informace 

v okolním majoritním českém prostředí; v případě B otázka problému v dorozumívání se 

s českými úřady; v případě C otázka zbytnosti či nezbytnosti perfektního ovládání češtiny 

vůbec).  

Jak již bylo odborníky dokázáno (viz subkapitola 3.2), právě neformální oblast adaptace 

hraje mnohdy v celém adaptačním procesu i jeho výsledcích větší roli než oblast formální. 

Proto jedním z možných podnětů k zamyšlení pro dotazované ve všech třech případech je 

neopomíjení těchto neformálnějších, respondenty vnímaných jako spíše „mimopracovních“ 

aspektů přítomných při adaptaci cizojazyčného pracovníka. 

K zamyšlení je také vnímaný nesoulad mezi tím, jak je v rámci vládní Koncepce integrace 

cizinců znalost češtiny uváděná jako v zásadě nejvýznamnější z priorit pro úspěšné zapojení 

cizince do země i na pracovní trh (viz subkapitola 4.2), avšak z pohledu druhých stran 

(tj. nadřízeného, personalisty, kolegy) zkoumaných organizací bylo několikrát 

zdůrazňováno, že čeština není nezbytným předpokladem pro úspěšný průběh adaptace 

a podávání žádoucího pracovního výkonu.  

Lze namítnout, že ve všech třech zkoumaných organizacích je míra nezbytnosti znalosti 

češtiny nižší, než by tomu bylo v jinak zaměřených organizacích (organizace A usiluje 

o zakotvení angličtiny jako interního jazyka; organizace B zaměstnává na několik set 

lektorů, se kterými se běžně komunikuje v angličtině; ve zkoumaném týmu organizace C se 
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sice komunikuje v češtině, denní komunikace je však dle respondentů omezená). Přesto se 

domnívám, že je role češtiny jako jedné z cest k proniknutí do cizí kultury 

(viz subkapitola 4.2) neoprávněně podceňována a organizace by měly být lépe připraveny 

motivovat a podpořit své cizojazyčné pracovníky v jejím ovládnutí. 

Co se týče dílčího cíle, kterým byla možnost komparace zjištěných specifik 

(viz subkapitola 6.1), je relevantní naplnění tohoto cíle v rámci provedeného výzkumu 

možné pouze omezeně. Přestože dotazovaní cizojazyční respondenti reprezentují tři různé 

světové oblasti (organizace A – Španěl, EU; organizace B – USA, Austrálie, 

tj. mimoevropské anglofonní země; organizace C – Ukrajina, slovanská země mimo EU), 

mnohem kvalitnější podmínky pro jejich komparaci by zajistil kvantitativní výzkum. 

Pro srovnání z hlediska pracovní pozice je taktéž potřeba uvážit, že se výzkumu účastnili 

respondenti působící na vysoce odborných pozicích (organizace A – v rámci Národní 

soustavy povolání (NSP, 2012) je práci samostatného programátora přiřazená kvalifikační 

úroveň 6 (7 je nejvyšší); organizace B – lektor cizího jazyka má v rámci NSP kvalifikační 

úroveň 7; organizace C – konstruktér výpočtář má dle NSP kvalifikační úroveň 7).  

Za předpokladu, že budou stupeň dosaženého vzdělání (1) a potřebná výše kvalifikace pro 

výkon pracovní pozice (2) považovány za alespoň rámcové indikátory inteligence a tedy 

jeden z faktorů mající možný vliv na průběh adaptace (viz subkapitola 1.2), by se bylo možné 

domnívat, že vykazování vysoké míry inteligence v mezích indikátorů 1 i 2 může být spojeno 

s absencí zásadnějších problémů při adaptaci dotazovaných pracovníků. Opět se však 

opakuje stejný problém se zobecněním, který kvalitativní výzkum ve zvoleném rozmezí 

neumožňuje. 

Dá se také předpokládat, že má velikost i zaměření organizace na výskyt zjištěných specifik 

vliv tom smyslu, že větší organizace může mít k dispozici lepší prostředky, jak dané obtíže 

vyřešit (organizace A – příklad přeřazení cizojazyčného pracovníka na jiný projekt).  

Spíše než celkové zaměření organizace možná výskyt zjištěných specifik ovlivňuje zaměření 

a odbornost pracovní pozice, tj. by se dalo předpokládat, že u technických pozicí by adaptace 

mohla mít z hlediska jazyka jednodušší průběh než například u některých administrativních 

pozic, u kterých komunikace není tak významně stavěna na odbornosti pracovníka 

(organizace A – programátor, organizace C – konstruktér výpočtář). 
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Celkově lze říci, že se podařilo naplnit záměr výzkumné sondy, kterým bylo identifikovat 

a popsat daná specifika, a tedy zároveň potvrdit myšlený předpoklad, že adaptace pracovníka 

v cizojazyčném prostředí je specifická a že jí lze vymezit samostatně od interkulturní roviny 

adaptace. Výsledků výzkumu (ve své podstatě pilotního) by mohlo být použito pro 

navazující kvantitativní šetření, které by mohlo rozkrýt frekvenci a výskyt obtíží i u jiných 

pracovních pozic a jinak zaměřených organizací, což by umožnilo závěry více generalizovat. 

Výzkum by se mohl zaměřit na zjišťování frekvence výskytů specifik, které vyplynuly z této 

výzkumné sondy, nebo by se mohl pokusit blíže rozkrýt „neformální mezilidskou rovinu“, 

do které se případné potíže dle dotazovaných pracovníků promítají nejvíce. 

Domnívám se však, že by větším přínosem vědě mohl být rozšiřující kvalitativní a v ideálním 

případě longitudinální výzkum, jehož hlavní metodou by byly hloubkové rozhovory 

s respondenty – a to nejen s adaptujícími se cizojazyčnými pracovníky, ale i s dalšími 

zainteresovanými stranami (tj. zachovat základní pojetí této výzkumné sondy). Tak, jak by 

se případný kvantitativní výzkum mohl zaměřit na neformální rovinu adaptace (viz výše), 

mohl by se touto rovinou zaobírat i kvalitativní výzkum – tj. např. otázkou vlivu jazykové 

bariéry (resp. cizojazyčnosti) na utváření mezilidských vztahů v rámci dané organizace, dále 

například otázkou stresu přítomného při daných specifických situacích či se pokusit 

identifikovat a zřetelněji pojmenovat možný dopad specifik daných cizojazyčností do 

pracovní (případně i do mimopracovní) roviny. 
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8 ZÁVĚR 

Lze předpokládat, že je adaptace pracovníků proces, který provází pracovní život každého, 

kdo se ocitá v podmínkách nástupu do nového zaměstnání – ať už v „běžném“ pracovním 

prostředí či v prostředí cizojazyčném pro daného pracovníka.  

Připustíme-li, že se k působení nového pracovníka v organizaci (včetně potřebného osvojení 

samotné pracovní činnosti a žádoucího začlenění do kolektivu a organizační kultury 

organizace) pojí vyšší či nižší míra nerovnováhy (v kontextu této práce zejména z pohledu 

adaptujícího se jedince), je adaptace proces, kterým má být zajištěna eliminace této 

nerovnováhy a opětovné dosažení rovnováhy. 

V případě, že je tímto adaptujícím se pracovníkem jedinec, pro kterého je toto nové pracovní 

prostředí zároveň prostředím cizojazyčným, vyplývá z přítomné rozdílnosti předpoklad, že 

se k jeho adaptaci nutně musejí pojit nějaká specifika. 

Cílem bakalářské práce bylo na základě prostudování odborné literatury a realizace vlastní 

výzkumné sondy v prvé řadě potvrdit, že tato specifika skutečně existují a že jsou v procesu 

adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí přítomna. Za tato specifika byly v kontextu 

práce považovány zejména obtíže, které by nenastaly v procesu adaptace rodilého českého 

pracovníka či pracovníka se znalostí češtiny na úrovni rodilého mluvčího ve stejných 

pracovních podmínkách. Dalším, navazujícím, cílem bylo tato specifika identifikovat 

a popsat.  

Pro splnění vytyčených cílů bylo v práci postupováno nejprve teoretickým vymezením 

a vytyčením specifických oblastí ve třech rovinách, které byly zvoleny jako klíčové pro 

proces adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí (tj. adaptace jako sociálně-

psychologický proces, adaptace v interkulturním prostředí a adaptace v pracovním 

prostředí). 

Poznatky byly čerpány jak ze související české odborné literatury, tak i mnohdy a záměrně 

ze zahraničních a aktuálnějších odborných článků, což umožnilo získat další souvislosti této 

dosud spíše neprobádané problematiky.  

Doplňujícími teoretickými východisky se staly také vybrané aspekty integrace cizinců 

v České republice.  
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Na základě stanoveného teoretického zázemí bylo následně přistoupeno k realizaci vlastního 

výzkumu, který měl zejména z důvodu novosti tématu a přístupu k němu charakter 

výzkumné sondy – usilováno bylo zejména o získání prvotního vhledu do dané problematiky 

a zprostředkování jejího pochopení, nikoli poskytnout závěry, které by bylo možné zobecnit 

na velký počet případů. 

Na základě zvoleného postupu práce byl vytvořen základní rámec pro uvažování o adaptaci 

pracovníka v cizojazyčném prostředí a jejích specifikách. Vzhledem k rozsáhlosti poznatků 

ze zvolených teoretických oblastí bylo nezbytné mnohdy redukovat myšlenky a přístupy 

odborníků, které by jistě vedly ještě k hlubšímu porozumění problematice adaptace 

pracovníka v cizojazyčném prostředí, ale znamenaly by odklon od zvoleného přístupu k ní. 

Výsledky výzkumné sondy a potvrzení roviny adaptace pracovníka v cizojazyčném 

prostředí, respektive specifik, které se k ní pojí, dokládají, že se jedná o oblast, která skutečně 

může být (nežádoucím způsobem) doprovodná pracovnímu životu cizojazyčných 

pracovníků. To a také skutečnost, že tato oblast personálního řízení není v současné chvíli 

ve vědě dostatečně rozpracována, ji dle mého zároveň staví do pozice hodné větší pozornosti 

nejen odborníků, ale i všech pracovníků, kterých se proces adaptace pracovníka 

v cizojazyčném prostředí týká.  
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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?  
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 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? 
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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? 
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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? 

 

 

 

 

 


