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1. Úvod 

1.1 Abstrakt 

Předkládaná práce se snaží přiblížit široké veřejnosti  život migrantů, kteří přišli žít do 

nového prostředí, a především zachycuje pohled samotných žen-migrantek na jejich 

životní situaci, jak ony samy prožívaly proces migrace a jak prožívají proces integrace do 

české společnosti.  

V teoretické části se zabývá fenoménem vztahových rolí, migrace a krátkým diskurzem do 

historie migrace ve světě a v ČR. Nabízí informace o dvou národnostech, které se podílejí 

na kulturní pluralitě České republiky, Čečenska a Běloruska.  

V praktické části prostřednictvím kvalitativního výzkumu analyzuje rozhovory se šesti 

ženami, rovnoměrně zastoupené těmito dvěma národnostmi.  

Cílem této práce a především kvalitativního výzkumu je snaha o náhled na individuální 

život jednotlivých rodin a o osobní výpovědi, které pomohou ostatním lidem odkrýt jejich 

životy, těžkosti a radosti. Zároveň práce uvádí praktická doporučení pro sociální práci 

s migranty.  
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The change of partnership roles and family relationships of migrants living in a 

new environment 

Abstract 

The presented thesis aims to bring general public to the life of migrants who come to live 

in a new environment and in particular captures the view of women migrants on their 

situation, how they experienced the migration process and how they experience the process 

of integration into the Czech society. 

In the theoretical part, the work deals with the phenomenom of relational roles, migration 

and a short discourse upon the migration history in the world and in the Czech Republic. It 

offers information about two nationalities which participate on the cultural plurality of the 

Czech Republic, Chechnya and Belarus.  

In the practical part, it analyses interviews with six women, equally represented by these 

two nationalities, using qualitative research. 

The aim of this thesis and especially of the qualitative research is the effort to see the 

individual lifes of respective families and to get personal testimonies that can help other 

people to reveal their lives, difficulties and joys. At the same time the thesis mentions 

practical recommendations for the social work with migrants. 

The presented thesis aims to bring the life of migrants closer to general public.  
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1.2 Úvod a cíle magisterské práce 

 

Cílem předložené diplomové práce je odkrýt a analyzovat situaci žen a rodin, které odešly 

ze svých původních domů z různých důvodů, a které začaly žít v novém prostředí. V tomto 

prostředí jsou nuceny se nejen přizpůsobit novému životu a podmínkám, ale rodina také 

čelí změnám osobního charakteru. Jak již z názvu práce vyplývá, změny rolí, rodinného 

uspořádání a tradičních zvyklostí jsou témata, se kterými jsou tyto rodiny konfrontovány 

každodenně v praktickém životě. Sama rodina toto považuje za zásadní a problematické a 

mnohdy tyto konfrontace silně narušují osobní vztahy celé rodiny v  jejich novém 

prostředí. V mnoha případech jde zejména o změnu partnerských rolí a vztahů. 

Každá společnost má určité rodinné uspořádání, na které je zvyklá a které je součást jejich 

kultury. Vztahy mezi muži a ženami jsou dány, každý zná svoji roli a v té se většinou 

dobře cítí. Vztahy a uspořádání určuje především společnost, ve které žijí, tradice a 

historie, které ji vytvářejí a prostředí, ve kterém se narodili. Zvyklosti jsou předávány z 

generace na generaci a každý to přijímá podle vlastního, ale v tradici zakořeněného 

myšlení.  

Změna nastává tehdy, když rodina změní své původní působiště a přesídlí do nového 

prostředí, začne žít v jiné zemi. V nových podmínkách se přirozeně snaží udržet své 

zvyklosti, způsoby naučeného chování a pravidla, která jsou součástí jejich kultury. 

Postupem času zjistí, že musí své tradiční uspořádání upravit či změnit, aby byla schopna 

se v nové společnosti adaptovat a integrovat se. Všechny příchozí rodiny těmto změnám 

čelí a každá rodina se s nimi vyrovnává po svém. 

Předložená práce nabízí informace o dvou národnostech, které se podílejí na kulturní 

pluralitě České republiky. V konkrétních pohledech dvou etnik, cíleně vybraných a jasně 

definovaných skupin z řad příslušníků národnostních menšin a cizinců. Ukazuje kulturní 

problémy a sociální rozdíly, s nimiž se v kontaktu s většinovou českou společností 

setkávají. Chci zachytit různosti jejich sociálních determinant a jejich význam pro život 

v České republice a ukázat kulturní problémy, s nimiž se potýkají a především snaží 

vyrovnat. Pro předloženou práci jsem si vybrala dvě země, Čečensko a Bělorusko. 

K Čečensku mne pojí velmi osobní zkušenost, neboť jsem v této zemi strávila rok jako 

humanitární pracovnice vyslaná organizací Člověk v tísni. Poté jsem se svojí domovskou 
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organizací Berkat, kde pracuji již přes 7 let, pokračovala v projektech v této oblasti, kde se 

zaměřujeme především na individuální pomoc zejména obyvatelům hlavního města 

Groznyj. Bělorusko mne připadá velmi zajímavá země již z toho hlediska, že se o ní 

v české společnosti velmi málo ví, že je totalitně uzavřená a přitom je od nás relativně 

blízko.  

Hlavní součástí této předkládané práce je kvalitativní výzkum, který je veden cestou 

strukturovaných rozhovorů se ženami. Výzkum otevírá témata, která jsou velmi intimní a 

citlivá, ale pro další práci s migranty a pomoc této skupině velmi potřebná.  Osobně 

s uvedenými skupinami pracuji již několik let a z vlastní zkušenosti jsem zjistila, že pouze 

neustále hledání a poznávání problémů klientů vede ke správným řešením a k jejich účinné 

pomoci. 

Předložená práce pomůže samotným migrantům,  kteří si po validních informacích, nebo 

společným sdílením uvědomí, že se každý  z nich potýká s podobnými problémy. Zároveň 

jim pomůže objevit nové skutečnosti, o kterých doposud nevěděli. Pohled na různorodé a 

zároveň pro každého velmi specifické problémy ostatních migrantů jim může posloužit 

nejen jako psychická podpora, ale být i vodítkem k možným východiskům a způsobům 

řešení jejich obtížné situace.  

Diplomová práce pomůže nejen profesionálům k novým nápadům a inspiraci v práci 

s migranty, ale také dobrovolníkům, kteří s migranty velmi úzce pracují a přiblíží jim 

problémy, kterým jejich klienti čelí.  

Cílem práce jsou také doporučení pro praxi. Na jedné straně pro pracovníky, kteří při své 

práci přijdou do kontaktu s migranty a na straně druhé pro všechny občany, kteří chtějí být 

vstřícnější k této skupině obyvatel a ulehčit jim zde mnohdy velmi nelehké začátky v nové 

zemi.  
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2. Teoretická část 

2.1  Význam rolí, které sleduji 

2.1.1 Exkurze do minulosti: muži a ženy v tradičním pojetí 

„Patriarchát představuje univerzální organizační princip společnosti ve známých kulturách 

všech historických epoch“ (Gjuričová, Kubička,  2003). 

Nadřazenost muže a rozdělení mužských a ženských rolí je vysvětlováno všemi hlavními 

tradičními náboženskými systémy. Muži a ženy byli zhruba do doby osvícenství chápáni 

jako rozdílné bytosti, které náleží do diametrálně odlišných sfér života. Jejich úděly byly 

považovány za nesouměřitelné. 

Podle Oldřicha Matouška (1997) byla odlišnost mužů a žen a jejich různá mocenská 

postavení ve společnosti v různých kulturách zdůrazňována a zároveň vytvářena i 

potvrzována společenskou praxí. Dokladem tohoto tvrzení jsou ukázky z dobových 

literárních pramenů odlišných společností a epoch v Evropě. Podíváme-li se například 

v dobové literatuře na postavení a popis mužů a žen v Řecku v období 5 stol. před Kristem, 

vidíme běžné mužské a ženské standardy, kdy muži jsou silní, stateční, racionální, ovládají 

se, a naopak ženy jsou protikladnými, jsou slabé, ustrašené, iracionální a neumí se ovládat. 

Toto rozdílné pojetí muže a ženy vycházelo především z doby a z rodinného uspořádání, 

kdy muži byli ve válkách a pojem statečnost pro ně znamenal ideál, kdežto ženy se staraly 

o domácnost, kde možnost vlastního, svébytného projevu jim tento prostor příliš 

neposkytoval ani se od nich neočekával (Matoušek, 1997) .  

Role, které kultura ženám vytvořila, se tím snadněji považují za něco přirozeného. Ve 

středověku se postavení žen a mužů a jejich role ospravedlňují především tím, že muž byl 

stvořen první a tím pádem má větší nárok být mocnějším, všestrannějším a ve společnosti 

určujícím faktorem. Ženám byl vymezen především prostor uvnitř domu a pro běžné 

vycházky v rámci obstarávání chodu domácnosti. 

Ženy musely být ukázněné a poslušné, v dobové literatuře bychom našli mnoho ukázek, 

jaké tresty ženy podstupovaly za nesplnění svých rolí.   

Ani v novověku role mužů a žen nebyly rozdílné, naopak se vývojem společnosti 

upevňovaly. 
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Teprve až v současnosti feminismus zpochybnil tyto mužská a ženská rodinná uspořádání, 

i když snahy odtabuizovat tato témata měly ženy již například v minulém století. Karen 

Horneyová1 byla americká psycholožka a psychiatrička německého původu. Horneyová 

ostře kritizovala Freudovy názory na vývoj děvčete a psychologii ženy, čímž se stala 

jednou ze zakladatelek feministické psychologie a snažila se rozbít stereotypy mužských a 

ženských rolí. 

Další výraznou ženou v otázkách postavení žen ve společnosti je britská historička Lynn 

Abrams, která se dlouhodobě zabývá sociální historií. Její kniha The making of modern 

women (2002)2 představuje výsledek dlouholetého srovnávacího výzkumu dějin 

evropských žen a ženských hnutí během dlouhého devatenáctého století, tj. v období od 

francouzské revoluce do první světové války. Odvážně zvolený rozsah zkoumání a zdroje, 

ze kterých čerpá, jí umožnily přehledně ukázat nadnárodní podobnosti i sociálně-kulturní 

specifika evropských dějin z pohledu života žen. Lynn Abramsová dále sleduje ústup 

patriarchálního manželství a rostoucí volání žen po rovnocenném partnerství. Součástí 

kontroly ženských fýzis bylo i převzetí vlády nad těhotenstvím a mateřstvím žen lékaři.             

Ženy začaly být od roku 1900 vzdělávány jak být zodpovědnou matkou a jak vnímat své 

mateřství jako poslání. S odkazem na Elizabeth Badinterová a její dílo Mateřská láska 

(1980) popisuje autorka nezájem matek o děti v 18. století. Pochybuje sice také o 

instinktivním zdroji mateřství a péči o dítě, zároveň ale dokládá, že matky v 18. století 

nebyly k osudu svých dětí tak lhostejné, jak tvrdí Badinterová. Mateřství bylo předkládáno 

jako ideální náplň života žen, tuto vizi ale mohlo proměnit ve skutečnost jen malé procento 

zaopatřených žen. Zlepšení pracovních podmínek dělnic či přístup ke vzdělání se staly 

tématy, jež umožnily ženám skrze charitativní aktivity či organizovaná sdružení vstup do 

veřejného prostoru. Ženy začaly také požadovat navrácení své sexuality a odmítaly dvojí 

morálku, která z nich dělala asexuální, pasivní objekty. Jakýkoliv prohřešek proti této 

normě byl přísně trestán.  

Z historického hlediska, chceme-li pochopit změny, ke kterým dochází v Čechách a 

především v západní kultuře, se musíme vrátit k historii lidského rodu. Podle Pavly 

Koucké ( Respekt 2008 ) se ukazuje archetyp muže-lovce, který byl hrdý na to, že funguje 

coby ochránce a živitel celého rodu. Svoji jistotu stavěl především na fyzické síle, 

obratnosti a posilujícím spojenectví s ostatními muži. Na jeho sebevědomí měl nezadatelný 

                                                 
1 *16. září 1885 Hamburk, Německo - †4. prosince 1952 New York, stát New York, 

cs.wikipedia.org/wiki/Karen_Horneyová). 
2 Zrození moderní ženy. Evropa 1789 – 1918 
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vliv též majetek. Nyní se tyto principy hroutí, vzhledem ke změnám ve společnosti a 

průmyslové revoluci mrštnost lovce a síla ochránce, celkově fyzické aspekty ubývají na 

důležitosti. Například můžeme poukázat na válečné konflikty, kde bude fyzická síla hrát 

menší roli než v dřívějších tisíciletích. Velká změna přichází taktéž s emancipací žen, které 

přestávají být na mužích závislé, takže důležité aspekty mužů přestávají být pilíři jejich 

rolí, např. majetek či kariéra jako tomu bylo dříve (Abramsová, 2005).  

2.1.2 Moderní gender strategie 

Psycholožka S. Bémová  ve své knize The lenses of Gender: Transforming the Debate on 

Sexual Inequality (1993) vyvíjí svoji analýzu tezí o třech fundamentálních předpokladech 

moderní západní civilizace, jež zásadním způsobem strukturují a ovlivňují genderové 

uspořádání společnosti a reprodukcí a utváření genderových identit mužů a žen. Píše, 

že:„V minulosti dominovaly kultuře západního světa tři představy o mužích a ženách: 

 

1) muži a ženy mají zásadně odlišnou psychosexuální povahu,  

2) muži jsou od přírody nadřazení a dominantní a  

3) rozdíly mezi mužem a ženou i mužská dominance jsou přirozené. “ 

( Bémová, 1993) .  

 

Tyto představy byly v minulosti živé především proto, že se věřilo v jejich božský původ, 

dnes se jejich kořeny připisují teorii evoluce. Jinými slovy, božský řád byl nahrazen řádem 

přírodním. Podle autorky pak tyto představy a názory ovlivňují a spoluutvářejí náš 

každodenní život a především proto je nutné se jim blíže věnovat. K lepšímu pochopení 

dané problematiky rozvinula S. Bémová (1993) teorii tzv. „genderových prizmat“3 , kdy 

považuje za důležité tyto prizmata spíše zviditelnit, než naopak , ženy by měly být díky 

této analýze schopné podívat se spíše  na kulturní genderovou optiku než skrze ni , protože 

je to podle S.Bémové jediný způsob, jak poukázat na jemné a systémové mechanismy, 

jimiž kultura reprodukuje mužskou moc.  

 

Podle S. Bémové (1993) první prizma, na něž se autorka soustřeďuje, se nazývá 

Androcentrismus. Tento způsob nazírání na svět4 charakterizovaným jako mužostřednost, 

                                                 
3 v anglickém překladu „gender lenses“ 
4 který je dle S. Bémové „určujícím pohledem západní kultury“ 
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jednoduše ukazuje, jakým způsobem je naše společnost strukturována. Muž a mužská 

zkušenost jsou definovány jako neutrální standard či norma a zkušenost ženská  jako určitá 

odchylka, jako něco „jiného“. Podle tohoto prizmatu je muž vnímám jako člověk a žena 

jako ta „druhá“ (Bémová, 1993). Druhým prizmatem, dle něhož se společnost strukturuje, 

je prizma Genderové polarizace. Absolutní protikladnost či odlišnost je uplatňována nejen 

na pohlaví, ale prakticky na všechny aspekty sociálního života, včetně například způsobů 

vyjadřování emocí, či prožívání sexuální touhy. Posledním, ale zásadním prizmatem, 

s nímž S. Bémová operuje, je prizma Biologického esencialismu. Podle něj mají odlišnosti 

mezi mužem a ženou biologickou příčinu a jsou tak nahlíženy jako základní a 

ospravedlňující důvody odlišného a nerovného postavení mužů a žen ve společnosti. 

Koexistenci uvedených prizmat považuje S.Bémová za příčinu současného genderového 

pořádku západní společnosti, založeného především na moci a nadvládě. Moc se pak díky 

genderové prizmatové optice reprodukuje a utváří především dvěma způsoby: muži a ženy 

jsou nahlíženi a situováni nerovně, mají nestejné podmínky a šance a genderová prizmata 

se reprodukují skrze socializaci, během níž je jedinec nucen přijmout genderová pravidla 

dané kultury, čímž reprodukuje nejen je, ale i celkové uspořádání moci ve společnosti.   

 

V posledním odstavci této kapitoly bych ráda upozornila, že Fakulta humanitních studií 

Karlovy university v Praze v roce 2004 otevřela dvouletý navazující magisterský obor 

genderových studií, který je ojedinělý v České republice.  

„Magisterský obor genderových studií je specificky koncipován tak, aby studující tohoto 

oboru nabyli vědomí a znalost a prohlubovali chápání genderových konstrukcí a principů a 

aby byli schopni komplexně a kriticky hodnotit roli a význam těchto konstrukcí v celkové 

organizaci společnosti, stejně jako jejich důsledky pro aktuální (a historické) postavení žen 

a mužů ve společnosti. Cílem oboru je seznámit studující s genderovou analýzou v různých 

disciplínách, a tak je připravit na profesionální dráhu v široké oblasti profesionálních 

činností zahrnující uplatnění ve státní správě, sociální politice, sociální a zdravotní péči, v 

oblasti sociálně právní, ve vzdělávání a akademii“.5  

                                                                                                                                                    

 
5 komentář k oboru, http://www.fhs.cuni.cz/gender/o_nas.html) 
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2.1.3 Současné role v rodině 

U laiků, ale i u praktiků v pomáhajících profesích, se setkáváme s pojmy rodinných rolí, 

především mužské a ženské role, otcovské a mateřské. Na odlišnost funkcí mužů a žen a 

jejich sfér působení bylo v polovině 50. let 20. století v USA argumentováno a poukázáno 

Talcottem Parsonsem a jeho spolupracovníky. Podle něj současná rodina má pouze dvě 

klíčové funkce: „ Jednak zajišťuje primární socializaci dětí, na jejímž základě se děti 

teprve stávají skutečnými členy společnosti, do které se narodily a jednak stabilizuje 

osobnosti dospělých jedinců, kteří tvoří společnost“ ( Parsons, 1968). 

Ženy a muži plní v moderní rodině odlišné funkce, které se vzájemně doplňují. Mužské 

role jsou racionální a instrumentální, muži zabezpečují rodinu hmotně, starají se o vztah 

rodiny a širší společnosti, zprostředkují sociálně daná omezení dětem, ženské role jsou 

emocionálnější a expresivnější, jejich úkolem je zabezpečovat příznivé emoční klima a 

každodenní péči, dávat dětem nepodmíněnou lásku. Toto funkční rozdělení je podle T. 

Parsonse nezbytné pro fungování moderní společnosti a její reprodukci. T. Parsons (1968) 

dále rozdělil dvojici dospělých lidí v rodině, kteří plní úkoly v izolované nukleární rodině, 

prostřednictvím vzájemně odlišných resp., specializovaných rolí na: expresivní a 

instrumentální. Instrumentální rodinná role v sobě soustřeďuje vedoucí a rozhodovací 

pravomoci. Vykonává ji ten z partnerů, který rodinu ekonomicky zajišťuje, tedy tradičně 

manžel – otec. Manželka – matka se podle něj ujímá expresivní role, což znamená, že se 

stará o domácnost, o děti a o uspokojení citových potřeb rodinných příslušníků. Přestože T. 

Parsons i další funkcionalisté uznávali, že již v 50. letech  20. století byly některé vdané 

ženy, někdy dokonce i s malými dětmi zaměstnány mimo domov, tvrdili, že tyto ženy 

zastávají místa v nejnižších profesních kategoriích, aby tak nezpochybňovaly své manžely 

coby hlavní živitele a „nositele společenského statutu“. 

Podle amerického sociologa A. Riché, který na T. Parsonse navázal, si společnost vytváří 

tímto způsobem normu mateřství, porovnává vůči ní reálná mateřství a též matky 

porovnávají vůči tomuto konceptu sebe samy. Jde o mateřství jako o instituci ( Rich 1976). 

Určující diskurs popisuje mateřství jako instinktivní, neovlivněné historickými a 

kulturními okolnostmi, matka považuje dítě za prioritu za všech okolností, osobně se o ně 

stará, nehledí na své zájmy.  

Přitom podle názorů odborníků uspořádání generových vztahů a rodiny nemá biologický 

původ, nýbrž je dáno kulturně a především se předává sociálně.   
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J. Horský a M. Seligová hodnotí kulturní hodnoty jako časově proměnlivými, sociálně a 

kulturně specifickými účely lidského jednání, podílející se na jeho charakteru. (Horský, 

Seligová 1996).  

V tomto tématu pokračuje O. Nešporová, která ve svém článku Rodina a rodičovství 

v křesťanství a Islámu vysvětluje, že obecně kulturní poměry jsou velmi důležitým 

prvkem, který hraje klíčovou roli ve formování rodiny. O. Nešporová dále uvádí, že 

kultura je do značné míry ovlivňována náboženstvím, což platí nejen ve společnostech 

tradičních, ale rovněž ve společnostech moderních (Nešporová, rok). 

 I v dnešní moderní společnosti hrají náboženské normy stále svoji roli, a to dokonce i ve 

společnostech do značné míry sekularizovaných, jakou je naše, česká společnost. Často 

jsou to normy, o jejichž původu mnozí jedinci neuvažují a považují je prostě za 

samozřejmé a správné. Žijeme zkrátka ve společnosti, jejíž minulost byla po staletí spjata s 

křesťanskou vírou a i přesto, že si to nemusíme uvědomovat stále sdílíme mnohé hodnoty a 

normy s tímto náboženským okruhem. Ještě výrazněji se náboženské normy uplatňují ve 

společnostech muslimských, kde nedošlo k tak výraznému vyloučení náboženství z 

veřejného života.  

Rodina není jen důsledkem lidské přirozenosti (tj. biologické a fyziologické stránky 

člověka), nýbrž je „kulturním útvarem“, který spojuje lidskou přirozenost s určitými 

„kulturními hodnotami“ (Horský, Seligová 1996). 

 

V současnosti je ale nutno na tomto místě poznamenat, že emancipace a ambicióznost 

moderních žen rychle tento handicap vůči mužům dohání. Častá ženská dilemata, zda 

přerušit slibně se rozvíjející kariéru mateřstvím, či nikoliv jsou stigmata morálky současné 

doby. 

 

V obrazu muže jako úspěšného zajišťovatele rodinné spotřeby se odráží většinová 

orientace naší západní společnosti a na spotřebu a tím sílící tlak na ekonomickou úspěšnost 

rodiny. Atributy rodinné prosperity, od jasných ukazatelů úspěšnosti, kterými jsou dobré 

bydlení, luxusní auto, atd., vytvářejí však na muže obecně tlak. Muži, kteří nejsou na trhu 

práce úspěšní, mívají oslabenou pozici v rodině, po snaze ji posílit, mohou sáhnout po 

nerealistických řešeních anebo se vše přetváří do formy psychických frustrací. Podle Pavly 

Koucké (2008) muži, tradičně nazývaní silným pohlavím, procházejí proměnou. Fyzická 

síla ztratila na důležitosti i přitažlivosti. Zároveň se mění rozdělení rolí mezi muži a 

ženami a záleží snad jen na čase, kdy se začnou zmenšovat také fyzické rozdíly mezi 
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pohlavími. Podle autorky typicky mužské přednosti, např. fyzická síla apod. již nejsou 

v naší společnosti příliš důležité. Rozdělení úkolů mezi pohlavími prochází také výraznou 

proměnou a přirozeně na ně všichni reagujeme. Schopnost adaptovat se na nové podmínky 

považují biologové za jednu z příčin toho, proč se člověk tolik rozšířil a ovládl planetu. 

Nová mužská identita, kterou muži právě začínají nacházet je právě větší přiblížení se 

k identitě žen. To ale neznamená, že fyzické rozdíly zcela zmizí, to se pravděpodobně 

nikdy nestane, rodit a kojit budou nadále ženy. Muži budou vždy o něco větší, fyzicky 

silnější a odvážnější, podstatné je, že rozdíly nebudou tak výrazné.  „Ale na tom vlastně 

tolik nezáleží. Podstatné je, že rozdělení prací a rolí bude pravděpodobně flexibilnější, 

muži stráví víc času s dětmi a podstatou vztahu bude častěji než dnes partnerství v pravém 

slova smyslu, tedy oproštěné od dominance a submise“(Koutecká, 2008). 

2.2  Migrace  

2.2.1 Přehled pojmů 

Migrace - přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností 

klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a 

kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace 

neustále zvyšuje. Dále migraci můžeme definovat jako časově více či méně ohraničený 

proces přesunu lidí mezi prostory určenými státními hranicemi, neboť lidé se odjakživa 

přesouvali z místa na místo. Nejvýznamnější migrační vlny ve středověké Evropě známe 

jako „stěhování národů“. Mezinárodní migrace obecně ovlivňuje politické, ekonomické, 

sociální, demografické a kulturní prostředí cílových zemí, ale i zemí zdrojových. Stává se 

tak nedílnou součástí celosvětového společenského a ekonomického vývoje ( Čerkasová 

,2006). 

Migrant – člověk, který žije mimo zemí svého původu déle než rok. 

Integrace cizinců - proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb 

společnosti domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným 

důsledkem migrace a který má své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, 

psychologické a náboženské aspekty (Čerkasová, 2006). 
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Uprchlík6. (také běženec) je označována osoba, která opustila svoji zemi kvůli místní 

neutěšené situaci  

Imigrant je osoba, která migruje do jiné země, kde se nenarodila, obvykle se záměrem se 

v zemi usadit a získat trvalý pobyt.   

Exulantem se rozumí osoba, která je vyhnána, vyhoštěna ze své původní země.  

2.2.2 Vymezení pojmu mezinárodní migrace 

Mezinárodní migraci můžeme různě definovat.  Osobně bych migraci definovala jako 

trvalý, dlouhodobý či krátkodobý proces přesunu jednotlivců nebo skupin lidí v prostoru 

přes hranice země. Tento proces má několik forem, které se od sebe liší.  

Podle odborné literatury můžeme migraci specifikovat z obecného hlediska jako: „ 

Přemisťování, stěhování, přecházení a změna místa pobytu“. (Slovník cizích slov, 1996).  

Podle dalšího slovníku cizích slov se hovoří o  migraci jako o : „ …změně sídliště skupin 

obyvatelstva, přemísťování vůbec; migrace obyvatelstva, migrace pracovních sil apod.“ 

(Akademický slovník cizích slov, 1995.   

Další definice termínu pochází ze Sociologického Slovníku (Geist, 2002), kde tento pojem 

je označení pro geografický pohyb jedinců nebo skupin, tj. pro mobilitu lidí v užším nebo 

širším geografickém prostoru. 

Dále můžeme migraci rozdělit z obecného hlediska na  

časově omezenou migraci – vztahuje se na ty osoby, které přecházejí z jedné země do 

druhé na více než jeden měsíc, ne však na déle než jeden rok, bez toho, aby se v zemi 

trvale usídlili, zpravidla za zaměstnáním. 

 Trvalou migraci, která se podle téhož výkladu vztahuje na osoby, které přecházejí z jedné 

země do druhé na dobu delší než jeden rok a které se naopak chtějí v jiné zemi usadit.  

 Rozlišuje se mezinárodní, příp. externí migrace, jež zaznamenává pohyb mezi zeměmi a 

má buď formu emigrace nebo imigrace. Dále může být migrace buď interkontinentální, 

tzv. „zámořská“, nebo intrakontinentální uvnitř jednoho světadílu. Protikladem 

mezinárodní (externí) migrace je migrace vnitřní (interní), což je pohyb uvnitř jednoho 

státu (národního prostoru). Dále se rozlišuje migrace dobrovolná a nucená Tato se vztahuje 

na utečence, vyhnance, otroky, nucené vystěhování apod.   

                                                 
6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Uprchl%C3%ADk 
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R. G. Lathan (1951) rozlišil ještě primární migraci, tj. obsazení doposud neosídleného 

území, a sekundární migraci, tj. přistěhování na obsazené území s následnou adaptací.( 

Geist, 2002.) 

Z demografického hlediska je migrace chápána jako změna místa trvalého pobytu, při které 

jsou překročeny politické hranice. Pracuje se s daty jako jsou např. počet migrujících 

obyvatel v určitém časovém horizontu, složení migrantů z hlediska věku, pohlaví, 

národnosti, zjišťuje se směr pohybu, tedy země původu a cílová země, popřípadě země 

tranzitní, tedy stát, přes který migrující osoba putuje. 

Dle S. Castlese je mezinárodní migrace velmi komplexním procesem. Jde o jednání 

kolektivního charakteru, které vzniká z určité společenské změny a zasahuje celou 

společnost v zemi původu stejně jako v zemi cílové. ( Castles, Miller, 1998). 

J.Musil považuje mezinárodní migraci za jednu z forem reakce jednotlivců nebo rodin, 

případně celých skupin lidí – např. se jedná o skupiny stejného etnika – na společenské, 

hospodářské a kulturní podmínky, ve kterých žijí a na jejich změny ( Musil, 2002). 

 

Všechny tyto uvedené obsahy definic se zaměřují na pohyb a na charakter změn, ze 

kterých migrace vyplývá. Tento jev, tedy migrace neboli pohyb obyvatelstva z místa na 

místo, z jedné země do druhé, není nic nového a provází lidstvo od samého počátku. Tehdy 

tlupy sběračů a lovců putovali dle ročního období a za účelem přežití. Všichni jsme 

potomci těch, kteří takto odněkud přišli a lišíme se pouze délkou pobytu či usazení se 

v určité zemi. 

Utíkalo se nebo odcházelo z rodných krajin vždy a z různých důvodů. Z bývalých 

komunistických a totalitních zemí se odcházelo do exilu, což je obvyklé označení pro ty, 

kteří opouštěli svoji zemi z důvodů pronásledování pro svoje náboženské, politické či jiné 

přesvědčení. Pro některé byly důvodem opuštění své země sociálně-ekonomické 

podmínky, někdy bylo cílem pouhé jídlo, přežití do dalšího dne a ideový, politický motiv 

k takové migraci zcela chybí. V Čechách ve 20. století můžeme hovořit o tzv. dvou 

emigračních vlnách7  

 

                                                 
7  téma rozvádím v kapitole 2.2.5. Migrace v České republice a ve světě   
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2.2.3 Historické souvislosti migrace 

Historie lidstva je historií migrace a přesídlení. Mnohá náboženství, kultury a národy mají 

velké exilové příběhy či příběhy o velké cestě. Dnešní migrace je však téma, které je často 

diskutováno v médiích a které u lidí vyvolává silné emoce. Bulvární média soutěží ve 

vynalézání nových označení migrantů a uprchlíků: „podvodníci“, „kriminálníci“, „drogoví 

baroni“, „přenašeči nemocí“, „teroristé“ a „vyžírkové“ jsou jen některé z mnoha nadávek a 

nepodložených tvrzení, která v médiích najdeme. Jen málo pozornosti je věnováno 

důvodům, proč tito lidé opouštějí své domovy, mají mnoho příčin a důsledků.   

Obecně a velmi zjednodušeně lze na globální úrovni mezinárodní migraci charakterizovat 

jako tok obyvatelstva z „chudého Jihu na bohatý Sever“, což můžeme chápat tak, že bohaté 

země, zejména západoevropské země a USA společně s dalšími tradičními imigračními 

zeměmi světa přitahují pracovní a často rovněž „politické“ migranty na svá území. Jako 

jeden z hlavních důvodů, proč lidé migrují a dochází k migračním změnám je především 

rozdíl v bohatství jednotlivých oblastí, odkud lidé migrují. Další příčinou může být také 

ekonomická situace a také životní úroveň té společnosti, ve které jedinec žije. Zároveň je 

mnohdy velmi důležité, jak moc velké a časté jsou rozdíly v míře demokracie a politické 

stabilitě jednotlivých států.  

V neposlední řadě si tyto země cílenou imigrací řeší i své problémy s postupným 

vymíráním původního obyvatelstva a s nedostatkem pracovních sil, určených jak pro 

podřadné práce, tak i pro špičkové profese. Výsledkem toho je pak trvalý a dále rostoucí 

migrační tlak, kdy podmínky chudších a neprůmyslových oblastí, které nejsou schopny 

vlastní „modernizace“ a rovnováhy, ženou jejich populaci do oblastí vyspělých a 

bohatších.  

Ekonomická nestabilita a změna životních standardů, válečné, náboženské a národnostní 

střety jsou označovány jako "push" faktory. Naopak "pull" faktory přitahují migranty 

především do západních zemí. Jsou to např. politická stabilita, ekonomická prosperita, 

vysoká kvalita života, svoboda a možnost seberealizace8.  

 

Situace je navíc komplikována existencí dalších push faktorů, které „odlákávají“ 

obyvatelstvo mimo jejich mateřskou zem, mezi něž patří např. v některých oblastech 

demografický tlak, ekologické katastrofy, jakož i věčná lidská potřeba poznávat nové, 

                                                 
8 http://www.demografie.info/?cz_migrace 
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dobývat nepoznané. Na straně druhé stojí významná překážka – migrační politiky cílových 

zemí, které se snaží regulovat a omezovat příliv imigrantů na svá území.  

Podle internetového portálu Demografie lze pracovního migranta úzce definovat jako 

osobu, která vstupuje do země jako cizí pracovní síla na pozvání vlády nebo budoucího 

zaměstnavatele, dále to může být osoba, která vstoupila do země samostatně za účelem 

nalezení práce v zahraničí. Pracovní migraci lze dělit na různé typy dle trvání - 

dlouhodobější úvazky, sezónní práce, příhraniční pracovní aktivity atd. Lze sem zařadit i 

fenomén "brain drain"9, který je pro střední a východní Evropu typický10.  

2.2.4 Mezinárodní statistiky migrujících osob a příčiny migrace 

Statistiky odhadují, že dnes žije asi 175 milionů lidí mimo svou mateřskou vlast, mimo 

zemi, kde se narodili nebo jejíž občanství nesou. V současné době nejvíc emigrantů ve 

světě pochází z Afghánistánu (4 500 000) a Palestiny (4 123 000). Množství lidí, kteří žijí 

v jiném státě, než ve kterém se narodili, se odhaduje na 150 000 000 až 185 000 00011.  

Důvodem proč lidé opouštějí své země, nebo o tom uvažují, je touha po lepších 

příležitostech. Miliony lidí jsou ale k emigraci donuceni strachem z pronásledování.  

Na konci roku 2002 mělo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 

status uprchlíka 10,4 milionů lidí. Další milion běženců v roce 2002 o jeho udělení 

požádalo a čeká na vyřízení žádosti. V roce 2002 byl počet uprchlíků asi o 1,5 milionu 

nižší než v předcházejícím roce. Tento pokles způsobil návrat mnoha afghánských 

uprchlíků do svých domovů. Přesto zůstávají Afghánci nejpočetnější uprchlickou 

komunitou.12 

 Války a ozbrojené konflikty zůstávají hlavními příčinami přesídlení a migrace. Například 

války v zemích jako je zmiňovaný Afghánistán, Somálsko, Sierra Leone a Irák patří mezi 

ty, ze kterých přichází do zemích EU největší počet žadatelů o azyl13.  

Převažující příčiny migrace lze v dnešní době shledávat především v rozdílech bohatství 

mezi jednotlivými kontinenty, v síle ekonomik jednotlivých států, v politických důvodech, 

v hladině ekonomického rozvoje a v životní úrovni jejich obyvatel.Rozmístění 

mezinárodních migrantů je velmi nerovnoměrné. Zhruba polovinu z této celosvětové 

                                                 
9 volně přeloženo: „ Odliv mozků“ 
10 http://www.demografie.info/?cz_migrace 
11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace 

 
12 http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1356_migration/page3.shtml  
13 http://www.gla.ac.uk/rg/cright08.htm 
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migrační komunity lze nalézt v rozvinutých zemích, druhou polovinu potom v zemích 

rozvojových. Sedm nejbohatších zemí světa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, 

Japonsko, Kanada a USA) má na svých územích asi jednu třetinu světové populace 

imigrantů. V zemích západní Evropy koncem 90. let 20. století pobývalo více než 20 

milionů imigrantů, dynamika růstu této populace je však natolik veliká, že ročně přibývají 

2-4 miliony migrantů. Mezinárodní migrace je od konce 80. let 20 století trvale na velmi 

vysoké úrovni, a přestože od vrcholového roku 1992 byl naznačen pokles přílivu oficiálně 

registrovaných imigrantů do vyspělého světa, je velmi nepravděpodobné, že by se proces 

migrace zpomaloval a počet migrantů v budoucnosti rapidně snižoval. Další odhad říká, že 

z celkového počtu celosvětové migrační komunity necelých 30 milionů představují 

utečenci či další obyvatelstvo nuceně vysídlené. 

Dalším zásadním důvodem migrace je určitý paradox přesídlení vynuceného rozvojem.  

Nerovný hospodářský vývoj je hlavním důvodem vzniku a přetrvávající existence nucené 

migrace. Chudoba na nerozvinutém Jihu společně s velkou disproporcí bohatství mezi 

Jihem a Severem vytváří velký tlak podporující moderní nucenou migraci. Podpora rozvoje 

Jihu pak může vypadat jako řešení snižující tlaky v oblasti migrace; realita rozvojových 

programů je však složitá. V roce 1994 indická vláda uvedla, že po rozvojových 

programech „čeká na pomoc“ deset miliónů lidí. V  roce 1989 čínské úřady přiznaly, že po 

rozvojových projektech žije v „extrémní chudobě“ na sedm miliónů vnitřně přesídlených 

osob (Lawson 2008)14. 

Většinu mezinárodních migrantů tvoří pracovní, ekonomicky aktivní migranti, kteří jsou 

většinou zastoupeni v mnoha typech migračních pohybů: v tradiční pravidelné migraci, ve 

smluvních pracovních pohybech, v pohybech vysoce vzdělávaných pracovníků i 

v ilegálních pohybech. Rovněž žadatelé o azyl a uprchlíci, jejichž motiv odchodu ze země 

původu nemá být spjat s ekonomickými podmínkami se v legální podobě v průběhu 

integrace nebo „ilegálně“ zapojují do pracovního procesu v imigračních zemích. Přestože 

čísla jsou velmi vysoká a alarmující, je zřejmé, že emigranti / imigranti představují pouze 

něco málo přes 2 % světové populace. Navíc velká část zahraničních migrantů se stěhuje 

pouze na krátkou vzdálenost, většinou do sousedních zemí. Existuje také značná zpětná 

migrace tedy, že se lidé po nějaké době strávené v zahraničí vrací do své země původu 

(Čerkasová2006).  

Imigranti často nepřicházejí do rozvinutějšího světa z chudých, izolovaných komunit, 

oddělených od mezinárodních trhů, ale z míst, která prodělávají rychlý růst a rozvoj; 

                                                 
14 http://www.gla.ac.uk/rg/cright08.htm 
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migrace je výsledkem jejich přístupu k nově se rodícímu globálnímu trhu, informacím a 

produkčním sítím (Šišková. 2001). 

 Spíše než snaha o trvalé usídlení v zahraničí a trvalý tamní vysoký příjem je dnes častěji 

patrná snaha zůstat v zahraničí jen krátkodobě a zvýšit si sociální a ekonomický statut 

doma, v mateřské zemi. Zde, ve vztahu k České republice hovořím především o lidech 

z bývalých zemích Sovětského svazu.   

Bez ohledu na to, jakým způsobem migrace vznikla, jakmile se jednou migrace rozběhne, 

má tzv. sebezáchovnou tendenci – sama sebe pohání skrze dva vzájemně propojené 

procesy: první působí na úrovni jednotlivých osob, druhý skrze sociální sítě, ve kterých 

jsou jedinci zakotveni. Jakmile jednou osoba migruje a vrací se zpět, není již tou jistou 

osobou jíž byla před migrací. Zkušenost nabytá prací a životem ve vyspělé ekonomice 

vyvolává nevratné změny v motivacích jedince a v jeho osobních přístupech. 

Pravděpodobnost jeho migračních pohybů se zvyšuje. Po uspokojení potřeb, které původně 

migraci vyvolaly, se vytvářejí nové, „vyšší“ potřeby. Přístup k vyšším mzdám a 

kvalitnějšímu zboží vede k uspokojování stále vyšších materiálních potřeb, k formování 

nového životního modelu. To vše vyvolává nové ambice k mobilitě směrem stále výše po 

sociálním žebříčku. V průběhu jejich cest a práce v zahraničí se jednotlivci seznamují 

s cizí zemí, s jazykem, s pracovním prostředím a jeho specifiky a odlišnostmi. Učí se, jak 

vstoupit do země legální či nelegální cestou, jak získat práci a jak zvládnout denní život 

v novém prostředí. Čím více osoba migruje, tím je pravděpodobnější, že bude migrovat i 

v budoucnu. 

Neopomenutelnou součástí systému migrace je i ten fakt, že každá migrace vytváří také 

sociální kapitál, což souvisí s osobami, se kterými je migrant v úzkém styku. Jakmile 

osoba migruje, cena a riziko mezinárodní migrace se pro příbuzné, přátele a známé dané 

osoby snižují. Někteří „závislí“ pak sami migrují, což zpětně zvětšuje síť lidí svázaných 

s danou migrací, roste sociální kapitál. Ten vybízí další osoby k migraci, což opět dál 

zvětšuje migrační síť a celý koloběh pokračuje. Typickou zemí, kde takový příklad 

migrace můžeme hledat je Velká Británie, kde platí zákon, že kdo v zemi získá legální 

pobyt, má právo na pozvání svých příbuzných do této země a legalizovat jejich pobyt. 

Typickým etnikem ve Velké Británii jsou Indové, kde jejich počet přibývá velmi strmě.  
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2.2.5  Migrace v České republice a ve světě   

Migrace národů a skupin lidí byla vždy ovlivněna danou dobou, místem a okolnostmi. 

Docházelo tedy ke změnám, které se týkaly směřování utečenců, tedy ze zemí jejich 

původu do cílových zemí, leč jen stěží bychom hledali v dějinách tzv. „období klidu“.  

Historie naší země je spojena s osudy mnohých uprchlíků, přičemž jsou známa období, kdy 

lidé prchali k nám (tolerantní období rudolfinské doby) i ta, během nichž jsme my hledali 

ochranu na území jiných států (doba pobělohorská). Takových emigračních období bylo 

v historii naší země nepoměrně více. Mnoho lidí opustilo naši zem ve snaze zachránit si 

život před nastupujícím nacismem, a žádali o azyl v zahraničí.  

Obdobná situace nastala s nástupem socialismu, kdy v letech 1948 – 1989 odešlo 

z Československa více než dvě stě tisíc osob. „Vítězný Únor 1948“ proběhl nenásilnou 

cestou a byl umožněn tím, že komunisté využili politické chyby demokratických ministrů, 

kteří ve snaze znemožnit vládnutí rezignovali a odešli z vlády. Počítali, že tehdejší 

prezident Edvard Beneš bude přinucen vyhlásit tzv. úřednickou vládu. Tento politický 

kalkul však nevyšel. Ministerský předseda Klement Gottwald si nátlakem na Benešovi 

vynutil doplnění stávající vlády svými lidmi za odstoupivší demokratické ministry – 

vznikla tzv. obrozená „vláda Národní fronty“. Postupně začala likvidace všech 

demokratických zásad života naší tehdejší společnosti. Většinu národa komunistický 

převrat překvapil a vyvolal v něm strach z budoucnosti. Zprávy o životě v Sovětském 

svazu, které lidé znali už ze dvacátých a třicátých let, probudily obavy, aby také 

Československo nepostihl bolševický teror a bezpráví, zabavování majetku, vyhánění 

z domovů, zákaz církví…Mnoho našich občanů, především z řad inteligence správně 

odhadlo další vývoj a rozhodlo se k emigraci na Západ. Západní demokratické země 

přijímaly uprchlíky z ČSR často do uprchlických táborů (např. nechvalně známá Walka). 

Tisíce politicky nespolehlivých učitelů, novinářů, západních letců, rolníků, kteří odmítali 

vstoupit do tehdy násilím zakládaných JZD se museli živit jako nekvalifikovaní dělníci 

v továrnách a dolech, v horších případech byly nahnání do Táborů nápravné výchovy 

(TNP), kde se v letech 1948-1954 vystřídalo 21 000 lidí. Asi 60 000 mužů stejné kategorie 

se v letech 1950 – 1954 dostalo do Pomocných technických praporů (PTP), kde místo 

obvyklé vojenské základní služby těžce pracovali za ponižujících podmínek (Pacner 1997).  

Po roce 1960 nastalo krátké období politického uvolnění po pádu tzv. „kultu osobnosti“, 

kritizovaného především N.S.Chruščovem. Naděje lidí však byly po řadě negativních 

událostí násilně ukončeny okupací našich zemí vojsky pětice tzv. „spřátelených zemí“ 

v čele se SSSR. První sled intervenčních armád se skládal ze tří armádních skupin, které 
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tvořilo více než 600 000 vojáků. V první den okupace zahynulo 58 československých 

občanů.  

Největší počet usmrcených a raněných bylo ráno 21. srpna 1968 u Československého 

rozhlasu. Následovalo období tvrdé normalizace. Tisíce lidí museli opět opouštět své domy 

a prchali houfně za hranice na Západ.  

V letech 1948 – 1988 uprchlo či zůstalo v zahraničí pouze z českých zemí něco přes 

210 000 lidí, většinou mladých. Vrchol přišel po sovětské okupaci, kdy v letech 1968 – 

1971 podle zjištění StB zvolilo exil 73 972 lidí. Byl to největší exodus, jaký naše 

v krátkém období prožila. Legálně se během těch 40 let komunistického režimu 

vystěhovalo na Západ dalších 60 000 lidí. Nejhorší bylo, že především utíkali lidé vzdělaní 

a moudří, elita národa (Pacner 1997). 

Tato období je třeba vyzdvihnout, neboť právě ona dosvědčují smutný fakt, že situace 

uprchlíků se dotýká každého z nás. I my se někdy můžeme ocitnout v jejich pozici, jež není 

právě lehká.  

Po roce 1989 vzniká závažný společenský problém, kterou je nelegální migrace do ČSFR. 

Podle Českého statistického úřadu je nelegální migrace významným společenským 

problémem, který ukazuje zejména na konflikt lidí, kteří se snaží řešit svou obtížnou 

životní situaci, se zákonnými hranicemi, kterými současné evropské státy chrání svá 

území. Nejčastěji se setkáváme s nelegálním přechodem hranic a s tendencí setrvávat na 

území i přes vypršení délky povolení k pobytu (ČSÚ 2008).  

Počet osob, u kterých bylo zjištěno nedovolené překročení hranic se od počátku 90. let 

zvyšoval až do roku 1998. Od té doby dochází k postupnému snižování počtu těchto 

osob15. 

Podíváme-li se na uprchlictví v celosvětovém kontextu zaznamenáme v hlavních 

„azylových“ zemích světa každoročně asi půl miliónu žadatelů o mezinárodní ochranu16,  

s mírným poklesem žádostí v průmyslových zemích ( za poslední dva roky se počet 

žadatelů snížil o 156 tisíc jedinců, ze 627 tisíc v roce 2001 na  471 tisíc v roce 2003). 

Statistiky odhadují, že dnes žije asi 175 milionů lidí mimo svou mateřskou vlast, mimo 

zemi, kde se narodili nebo jejíž občanství nesou (Člověk v tísni, 2004). 

Migraci jako společenský jev lze zkoumat z různých pohledů a v několika rovinách. 

                                                 
15http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/o/ciz_nelegalni_migrace-dwdwd popis_aktualniho_vyvoje 
16 nová terminologie vycházející ze zákona č. 165/2006 Sb. nahradila pojem „žadatel o azyl“ novým 
termínem „žadatele o mezinárodní ochranu“, přičemž mezinárodní ochrana skýtá dvě formy ochrany, a sice 
poskytnutí azylu, popřípadě tzv. doplňkové ochrany. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. září 2006. 
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Mezinárodní migrace má v současném komplexním světě různé formy, které se vzájemně 

liší, a proto vyžadují i rozdílný přístup například ze strany vlád jednotlivých států, 

mezinárodních a nevládních organizací. Jednotlivé země mají také různé druhy povinností 

vůči migrantům podle toho, o který typ migrace se jedná. 

Základním hlediskem migrace je pohyb osob, kdy používáme termín emigrace či imigrace, 

tedy pohybu ven přes hranice určitého státu nebo naopak dovnitř na jeho území. 

Jako další dělení můžeme migraci rozdělit na dobrovolnou a vynucenou i když někdy je 

problematické stanovit jasnou definici. Pod pojmem migrace dobrovolné, můžeme zařadit 

ty případy, kdy lidé opouštějí svou vlast za účelem sjednocení rodiny, zaměstnání, studia, 

či jiných osobních důvodů. Někdy se i pod dobrovolnou migraci řadí termín migrace 

ekonomická, kdy lidé odešli ze své země z důvodů špatné hospodářské situaci své země. 

Vynucená migrace, někdy se nazývá i politická, se týká lidí, kteří se snaží vyhnout 

pronásledování, represi, stíhání, ozbrojeným konfliktům, přírodním či jiným katastrofám 

nebo dalším situacím, jež představují ohrožení života, svobody a živobytí jedince. 

V kontextu nucené migrace se mluví především o uprchlících nebo o válečných 

uprchlících, kteří uprchli kvůli válečné situaci ve své zemi. 

Každý rok se skladba uprchlíků mění. „V Evropě v roce 2001 byl zemí původu největšího 

počtu uprchlíků Afghánistán, v roce 2002 Irák a v roce 2003 pak Ruská federace 

(konkrétně Čečensko). Do neevropských azylových zemí (tj. většinou do Kanady a USA) 

přichází nejvíce žadatelů o mezinárodní ochranu z Asie a Latinské Ameriky.“  (Člověk 

v tísni, 2004). 

 Jako poslední dělení migrace z hlediska dodržování zákonů dané země lze rozlišovat 

migraci legální a nelegální. 

2.3 Etnicita v České republice 

2.3.1 Národnostní menšiny v České republice 

Z celkového počtu 410 094 cizinců, kterým byl k 31. 5. 2008 povolen v České republice 

pobyt bylo 165 165 cizinců s trvalým pobytem, 244 929 cizinců s některým z typů 

dlouhodobých pobytů nad 90 dnů.  

K 31. 5. 2008 byli v ČR nejčastěji zastoupeni občané Ukrajiny (126 613 osob, 31 %) a 

Slovenska (71.591 osob, 17 %). Dále následovala státní občanství: Vietnam (55 991 osob, 
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14 %), Polsko (21 092 osob, 5 %). Příslušníci ruské národnosti tvoří 6 % v počtu 24 549 

osob (ČSÚ 2008).  

Definice národnostní menšiny uvedená v zákoně č.273/2001 Sb. O právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně zákonů, které schválila Poslanecká sněmovna ČR 10. 

července 2001, se vztahuje právě k této skupině obyvatel. Podle tohoto zákona je pojem 

národnostní menšina vymezen jako společenství občanů ČR, žijících na území současné 

české republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým 

původem, jazykem, kulturou, tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva. Současně 

projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o 

zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury za účelem vyjádření a ochrany 

zájmů svého společenství, které se historicky vytvořilo. Příslušníkem národnostní menšiny 

je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za 

příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

Oficiálně uznané menšiny v ČR jsou bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, 

romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské17. 

Běloruská a Čečenská národnostní menšina nepatří do  oficiálně uznávaných menšin České 

republiky. Uvádím zde bližší detaily ruské komunity v ČR.   

Podle výsledků sčítání lidu domů a bytů 2001 žije v ČR 12 369 osob ruské národnosti. 

Zástupci ruské menšiny však počet odhadují na 16 - 20 000 osob. Geografické usídlení v 

ČR je celoplošné, s větší mírou koncentrace v Praze, Karlových Varech, Brně a dalších 

větších městech18 .Rusové přišli na území dnešní České republiky ve dvacátých letech 20. 

stol ve velkém množství v důsledku komunistického puče v Rusku. Jen z Krymu tehdy 

odešlo do exilu 150 000 lidí. Druhá vlna migrace přišla o několik let později a tvořily ji 

většinou manželky českých studentů. Poslední vlna, početně zatím nejsilnější, se zde 

objevila po rozpadu SSSR. Dnes je ruskojazyčná menšina značně roztříštěná, jednotlivé 

skupiny si vzájemně nedůvěřují, odlišují se životními postoji, zkušenostmi a politickou 

orientací19. 

                                                 
17 http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/default2.html 
18Koncepci výzkumu a přípravu dotazníku pro tazatele připravili M.Moravcová,    L.Prudký,M.Turková 

 
19 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=16155 
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2.3.2 Cizinci a menšiny u nás z pohledu českých obyvatel 

Předkládám zde výzkum, který byl realizován v roce 2002 ve třech českých městech 

ležících v různých oblastech celé České republiky20. Výzkum byl zaměřen na sledování 

názorů a postojů českého většinového obyvatelstva k národnostním menšinám a cizincům 

v lokálním prostředí. Sledoval dvě roviny, v první se zaměřil na vztahy a postoje českého 

obyvatelstva  k sobě samým – k vlastnímu národu, významu a hodnotě národnosti, 

vlastenectví, domova atd..a druhá část výzkumu sledovala postoje většinového 

obyvatelstva k „jiným“, „cizím“, „odlišným“ a otázky jejich vzájemného soužití. 

Respondenti jako celek se jednoznačně přiklonili k názoru, že soužití většinového 

obyvatelstva s národnostními menšinami a skupinami přistěhovalců přináší problémy. 

Zároveň je zajímavé, že přes polovinu respondentů si uvědomilo, že v současném 

globalizovaném světě počátku třetího tisíciletí je třeba brát soužití osob různých etnických 

a kulturních východisek jako naprosto nezbytnou realitu dnešních dnů, a to nejen 

v prostředí ČR jako celku, ale právě i v lokálním měřítku, tedy ve způsobu dílčích jednotek 

(Turková 2006). Také důležité je ten fakt, že si  polovina respondentů uvědomila, že je 

potřeba se takovému novému trendu soužití s etnickými menšinami a celkově 

informovanost o nich potřeba učit a poznávat.  Z výzkumu také vyplynula generační 

názorová rozdílnost. Mladší generace se přihlásila k větší otevřenosti a vstřícnosti 

k menšinám a k cizincům. Závěr výzkumu ukázal, že nadpoloviční většina všech 

respondentů z celkového počtu vzorku téměř 800 účastníků potvrdila, že souhlasí 

výrokem; soužitím s národnostními menšinami se učíme, jak žít v budoucím 

mnohonárodnostním světě (Turková 2006). 

Podobný výzkum, který realizovala Katedra slovanských jazyků a obecné jazykovědy 

Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni mezi svými studenty potvrdil, že 

negativní pohled na „ty z východu“ v české společnosti přetrvává. Dokonce se tento názor 

potvrdil i u vysokoškoláků i u těch, kteří si dobrovolně zvolili např. obor ruský jazyk. 

Existují různé faktory, které ovlivňují názory lidí o cizincích. U různých národů jsou 

faktory rozdílné, v případě Ruska ho formuje nejen mediální obraz země u nás v ČR, ale 

také například zkušenost z cestování, osobního poznávání této země. Ze svého pohledu 

mohu potvrdit, že pro mé osobní zkušenosti se zemí při cestování byla určující složka 

ověřit si vztah například k Rusům žijícím zde, v České republice. Ve výzkumu se studenti 

                                                 
20 Koncepci výzkumu a přípravu dotazníku pro tazatele připravili M.Moravcová, L.Prudký,M.Turková. 
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dále vyjadřovali například k Ukrajincům, u kterých si bohužel pouze vybaví slova jako 

jsou námezdní  dělník a to i v případě kdy jde o vysokoškoláka, který u nás vykonává 

nekvalifikovanou a podřadnou práci. O Bělorusech a Bělorusku studenti nevědí téměř nic, 

jediné, co se jim vybaví je osoba prezidenta Alexandra Lukašenka a hlavní město 

Běloruska, Minsk (Pešková 2006).  

Posledním výzkum je zaměřen na žáky 5. až 9. tříd státních škol v 33 městech v ČR. 

Autoři pomocí dotazníku sledovali postoje dětí vůči etnicky jiným a mapoval reálnou 

zkušenost s etnicky jinými. Zároveň zjišťoval zdroje informací, odkud žáci čerpají své 

názory na etnicky rozdílné obyvatele. Výsledky ukázaly, že multikulturní postoje žáků 

ovlivňuje typ interpersonální vazby. Ty jsou založeny na bázi intenzivního vztahu 

založeném na příbuzenstvu a přátelství , které přispívaly k etnické toleranci a otevřenosti. 

Tito žáci deklarují vůli poznat život etnicky jiných, považují za zajímavé mít etnicky jiné 

kamarády či spolužáky. Překvapující pro mne bylo, že naopak multietnická zkušenost 

získaná v rámci třídního kolektivu a lokální společnosti ne vždy multikulturní vstřícnost 

determinuje. Naopak usvědčuje  některé děti z vůle izolovat se od etnicky jiných protože 

odpovědi na otázku „ Je dobré poznat život cizinců, kteří žijí v ČR ?“ potvrzují jejich 

distanci od etnicky jiných (Bittnerová 2006). 

2.4 Přehled prezentovaných zemí  

2.4.1 Čečensko 

2.4.2 Základní informace o Čečensku21 

Oficiální název: Čečenská republika  

Geografická poloha: severní Kavkaz  

Sousedé:  Ingušsko, Severní Osetie, Stavropolský kraj, Dagestán a Gruzie  

Rozloha: 15.800 km2 (170 km ze severu na jih, přes 100 km ze západu na východ)  

Hlavní město: Groznyj  

Další velká města: Gudermes, Argun, Urus-Martan   

Počet obyvatel: 800.000 - 1.000.000  

                                                 
21 http://www.watchdog.cz/index.php?show=000000-000015-000002-000001&lang=3 
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Správní členění: 15 okresů 

Národnostní složení: Čečenci, Rusové (několik procent)  

Jazyk: čečenština a ruština  

Náboženství: Islám (sunnitští muslimové) 

Měna: ruský rubl  

Přírodní bohatství: ropa 

2.4.3 Čečenci, rodinné uspořádání a jejich partnerské role 

Na světě žije asi milion lidí, kteří se hlásí k čečenské národnosti. Čečenci jsou nesmírně 

hrdí na svoji historii a svůj původ, vyznačují se silným sebevědomím a taky mimořádnými 

vojenskými a obchodnickými schopnosti, které souvisejí s jejich neustálým soupeřením 

s Ruskem. 

Čečenci jsou národ, který okouzluje lidi v dobrém i zlém. Sami sebe považují za jeden 

z nejstarších národů na světě a s poukázáním k jejich nezkrotné a divoké povaze to také 

všem důrazně připomínají. Při mém ročním pobytu v Čečensku se mi to snažili dokázat z  

různých příkladů, které má každý správně vychovávaný Čečenec v hlavě. Například 

v čečenštině se člověk řekne „adám”, z čehož jejich myslitelé vyvodili, že Čečenci dali 

podnět ke vzniku bible. 

Dalším příkladem je jejich interpretace jazykové příbuznosti slova „Nachičevan”, což je 

v Ázerbájdžánu část území, a výrazu v čečenštině „Nochči”, což je název, kterým si 

Čečenci od pradávna sami sobě říkají. Na hoře Ararat právě ve výše zmíněné 

nachičevanské oblasti kdysi podle některých výzkumů přistál biblický patriarcha Noe se 

svojí archou. Na základě těchto spekulací jsou Čečenci ochotni tvrdit, že Noe byl 

v podstatě Čečenec. (Pazderka 1998). 

 

Čečenci se velmi silně drží po staletí svých tradic a tyto tradice mají Čečenci hluboko 

v sobě zakořeněné. Snaží se podle nich žít i v těch nejtěžších a nejsložitějších situacích, 

kterými jsou například válka či hromadná deportace. S pomocí těchto silných tradic 

statečně čelí a přežívají situace, kterými jsou neustále vystavováni. 

 

Rodinné uspořádání, pravidla a zvyklosti v čečenské společnosti jsou velmi specifické, od 

našich tradic odlišné. Líbí se mi jejich vztah mužů a žen, vztah a hlavně důraz na vážnost a 

úctu ke starým lidem, výchova dětí a jejich klanové uspořádání, na kterém je jejich 

společnost založena. Neustále nacházím v jejich kultuře mnoho záhad, které jsou pro mě 
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těžko pochopitelné a zároveň si častokrát přeji, abychom my, „čeští Švejkové”, měli 

alespoň něco z těch jejich drsných povah a ctností. Taktéž si říkám, že možná právě ty 

jejich nezkrotné vlastnosti je dohnaly do zmaru, ve kterém jsou, ale každá mince má dvě 

strany. 

 

Žena i muž mají v čečenské společnosti jasné postavení, se svými zákony, povinnostmi, ale 

i právy. Porušením se kdokoliv vystavuje trestu. V rodině jsou pravidla, kdy syn musí 

poslouchat otce nebo staršího člověka, vyžaduje se disciplína a absolutní uznávání práva 

staršího. Ten je v čečenské rodině vždy středem pozornosti a má téměř ve všem hlavní 

slovo. 

Muži mají za hlavní povinnost a především v rámci své důstojnosti a cti nakrmit svou 

rodinu a zabezpečit ji tím nejzákladnějším. Muži mohou mít až čtyři ženy podle tradice, 

což v Čečensku nebývá moc časté, většina má jednu, za to sedm až osm dětí nebývá 

výjimkou. Muž se svobodně rozhoduje, že se bude někomu nebo něčemu podřizovat. Když 

se tak rozhodne, tak je jeho poslušnost absolutní.  Hranice své odvahy a cti mají Čečenci 

jinak nastaveny než my. Když něco slíbí, tak raději zemřou, než aby nedodrželi své slovo. 

To je jedna z jejich vlastností, která je činí nevýslovně silnými a zároveň velmi 

neústupnými a tím komplikovanějšími. 

Ženy se většinou ve všem podřizují mužům, starají se o rodinu a o domácnost. Žena je 

v čečenské společnosti něco posvátného, čeho se nikdo nesmí ani dotknout. Muž a žena si 

na veřejnosti nikdy neprojevují své city, jako je láska či náklonnost, naopak, muž se chová 

ke své ženě velmi chladně a s odstupem. Žena si například nesmí sednout za stůl se svým 

mužem či se starším, vždy ho obsluhuje a pokorně poslouchá. Ale za zavřenými dveřmi 

čečenské domácnosti mají většinou ženy dominantní roli a právě ony jsou tou řídící rolí 

v rodině. 

 

Bohužel ale v této době se mnoho z jejich původních tradic vytratilo v důsledku války a už 

delší dobu nefungují zákony, které dříve byly svaté. Proto je pro Čečensko velmi důležité, 

aby se lidé začali vracet ke svým tradicím, ke svým původním hodnotám, k tomu, aby se 

nyní velmi rozpolcené a mnohdy znepřátelené a „bůhví” s čím a s kým spolčené klany se 

opět semknuly a zahájily novou čečenskou obrodu. Důležité je taktéž návrat čečenské 

inteligence ze světa, která by mohla pomoci s obnovou země.  

Pro reálnější představu zde uvádím slova Čečenky Kalimat – hrdinky proti své vůli, která 

obě války prožila v Grozném, a podařilo se jí svojí odvahou zachránit své dva syny: 
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„Podívejte, co se s námi stalo. Lidé si přestali jeden druhého vážit, muži přestávají plnit 

svou základní funkci živitele rodiny. Proto je důležité, aby se právě teď tradice dodržovaly. 

Jinak ztratíme i ten poslední kousek ze svého „já”. Mně se naše obyčeje líbí. Jsem hrdá na 

naši pohostinnost, na to jak se s úctou chováme ke starším – když otec nebo starší bratr 

něco řekne, nikdo mu nesmí odporovat. Ani kdyby neměl pravdu.” (Procházková 2005). 

Její slova pokračují na téma mužů a strach jejich žen o ně: „Válka změnila vztahy mezi 

mužem a ženou a po těch několika dlouhých letech války se řada dobrých zvyklostí 

vytrácí. Především proto, že my, slabší pohlaví, se bojíme o své silnější protějšky víc než 

oni o nás. Muž je dnes daleko bezradnější a vlastně nemá na výběr. Zbývá mu jediné – být 

pokorný vůči ruským vojákům a to je pro naše chlapy největší ponížení” říká Kalimat, 

Čečenka z Grozného (Procházková 2005). 

 

Rodiny v Čečensku jsou uspořádány do klanů neboli teipů, které mohou tvořit až 300 lidí. 

V Čečensku jich je více než jedno sto padesát a dvě desítky z nich se pyšní svou čistotou a 

starobylostí. Tento systém zavazuje každého člena klanu brát za svého i nejvzdálenějšího 

příbuzného stejným způsobem jako člena své vlastní úzké rodiny. Každý klan má jinou 

vážnost a způsoby, které se nebojí kdykoliv a kdekoliv použít.  

Typickým příkladem odlišných zvyků je velmi neobvyklý způsob vyřizování si různých 

vážných problémů mezi klany formou násilí. Krevní msta je ukázka jejich společenského 

klanového uspořádání, které se výrazně liší od Rusů či od nás. Tato krevní msta je 

komplikovaná tím, že její nenaplnění, vlastně nezabití pachatele, se automaticky 

zodpovědností a povinností přesouvá na další generace klanu. Tím se rozpoutávají pomsty 

v minulosti hluboko uložené a zakořeněné. 

 

2.4.4 Postavení čečenské ženy v rámci čečenských tradic 

Rusko-čečenský konflikt na čečenském území přetrvává. Tento válečný stav s sebou 

přináší mnohé ztráty, jež jsou z převážné většiny nevratné, počínaje pozbytím vlastního 

prostoru, soukromí, v nejhorším případě ztrátou blízké osoby konče. Válka však neničí 

„jen“ lidské životy, nýbrž i prostředí, ve kterém lidé žijí, jejich tradice, zvyky, obyčeje, 

jejich hodnoty. Tradice, na rozdíl od nás, představovala v životě Čečenců vždy určitý 

centrální bod, jenž zaujímal podobu jakéhosi nepsaného zákona. Tato tradice vymezuje i 

postavení ženy, její práva a povinnosti. V době války však mnoho z nich nešlo 
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 udržet. Vzniklé důsledky narušení těchto již zažitých zvyklostí nabývají často závratných 

rozměrů. Nejcennějším mně známým dokladem tohoto tvrzení je knižní publikace 

Aluminiová královna od Petry Procházkové, jež obohacuje čtenáře o výpovědi žen, které 

na vlastní kůži zažily čečenská válečná utrpení. 

Osobní zkušenost válečných obětí pokládám za jednu z nejhodnotnějších forem přísunu 

informací, a proto bych se u ní nyní ráda pozastavila a využila některých citací z již 

uvedené knihy. 

Čečensko náleží k zemím, v nichž velmi významnou roli sehrává náboženství, tedy islám, 

a právě spolu s tím souvisí řada platných tradic, jež se pro zdejší komunitu stala otázkou 

samozřejmosti. Jenže v roce 1994 ruská armáda vtrhla do Čečenska a začala válka.  

„Válka, která změnila vztahy mezi mužem a ženou. Především proto, že dnes se my, slabší 

pohlaví, bojíme o své silnější protějšky víc než oni o nás. Dřív a to byla železná tradice, se 

nesměl bez dovolení chlapec dívky ani dotknout, dokonce na ni ani křivě pohledět nemohl. 

Pokud tak učinil, musel si ji vzít nebo mu její bratři či otec taky mohli uříznout hlavu. Žena 

byla cosi posvátného…“ (Procházková 2005). 

  Válka mimo jiné způsobila zásadní převrat ve společenské hierarchii. Původní výsadní 

postavení mužů bylo vbrzku nahrazeno pozicí matek živitelek. Ženy převzaly „moc“ nad 

svými rodinami. To vše je však v přímém rozporu s tamějšími zvyklostmi. 

,,Strašně jsme ztvrdly. A muži naopak vyměkli. Prostě se nám jedno mužské pokolení 

psychicky zhroutilo před očima. Přitom v Čečně byl vždy muž někdo a žena hrála roli 

slabé, bezmocné, trochu utiskované, ale bezmezně ochraňované bytosti…“ (Procházková 

2005). 

„Naši muži přišli o to, co pokládají v životě ze všeho nejdůležitější. O vlastní důstojnost, 

která je u nás do jisté míry opřena o schopnost materiálně zajistit svou rodinu. Přišli totiž o 

peníze a možnost je vydělat. Není pro Čečence nic horšího než být chudý nebo si muset 

vydělávat nějakým ponižujícím způsobem.“(Procházková 2005). 

  Tento pohled na muže si myslím velmi výstižně vystihuje podstatu současných problémů 

Čečenců, které se s nimi táhnou například v emigraci. U žen je zase velmi výstižné toto: 

“No a ženy pokládají za nejdůležitější něco jiného – své děti. Aby je zachránily jsou 

ochotny podniknout cokoliv. Třeba se i ponížit. A teď naše hlavy rodin zjistily, že upadly 

do závislosti na těch, nad kterými vždy panovaly. To je horší než vojenská porážka…“ 

(Procházková 2005). 

„Teď to u nás často bývá naopak. Za války ženy dokáží svým hlasem a zoufalstvím často 

víc než muži s granátomety…“ (Procházková 2005.) 
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Ačkoli se naší společnosti může zdát, že žena je dle čečenských tradic pouhým 

„vlastnictvím“ muže, jež postrádá svá práva, není tomu tak. Vztah mezi mužem a ženou je 

často křehčí, nežli pouto vzniklé mezi partnery na našem území. Čečenci své ženy ctí, 

dokonce bývají velmi vášnivými milenci, ačkoliv z jejich chování na veřejnosti bychom 

mohli upadnout do mylné představy o chladných emocionálních vazbách. V některých 

rodinách jsou dokonce lehce překračována i určitá pravidla vztahující se k odlišným rolím 

manželů, jež tato kultura opravdu představuje. 

„Můj muž byl na čečenské poměry celkem pokrokový. Dokonce jsme spolu po svatbě 

chodili do kina. To se u nás nevidí, aby vzal manžel manželku do společnosti. Je to skoro 

ostuda. Ale on na to kašlal. Někdy večer jsme si spolu sedli k televizi a drželi se za ruce. 

Byl ke mně něžný…“ (  Procházková 2005 ). 

Žena tedy dle čečenské tradice zaujímá ve společnosti postavení slabšího jedince, a proto 

je po mužích požadováno, aby zajistili muži jejich řádné zaopatření. Role ženy je úzce 

propojena se starostí o domácnost, potažmo o děti, avšak stále platí jakési nepsané pravidlo 

o tom, že právě ona je tím nejdražším „pokladem“ domu, který je nutno střežit.   

2.4.5 Manželství a rodina v Islámu, postavení žen v muslimských 

společnostech 

V islámské kultuře je rodina jednou ze základních hodnot, je stavebním kamenem obce 

muslimů (arabsky umma). Obecně platí, že muslimská společnost neschvaluje celibát a 

váží si spořádaného rodinného života. Rodinná soudržnost zahrnuje všechny generace i 

boční větve, starostlivá péče o děti i o zestárlé rodiče a prarodiče je podložena Koránem , 

tak živou tradiční mentalitou. Proto je otázkám spojeným s rodinou, manželstvím, 

rozvodem, dědickými právy atd. věnováno mnoho prostoru v normativních zdrojích islámu 

(Kropáček 1996). 

Společenské a kulturní prostředí, z něhož se islám zrodil (tzv. předislámská Arábie), bylo 

uspořádáno silně patriarchálně, žena byla pokládána více méně za majetek muže, tj. 

nejprve otce, později manžela. Proto se zde praktikovalo tzv. „odkládáni děvčátek“: 

narození holčičky znamenalo ekonomickou zátěž pro rodinu, proto se jich rodiny někdy 

zbavovaly tím, že je o samotě nechaly zemřít. Vzhledem k tomuto kulturnímu kontextu 

působí Mohamedovo pojetí postavení a důstojnosti ženy velmi revolučně. Zakázal 

odkládání děvčátek, zakázal neomezenou polygamii. Je o něm známo, že povzbuzoval 

muslimské muže k laskavosti a ohleduplnosti vůči ženám, sám choval nejvyšší úctu k své 

první manželce Chadídže či ke své dceři Fátimě. Žena je v Koránu postavena na roveň 
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muži jakožto Boží stvoření. Je také vysoce ctěna jako matka, vychovatelka dětí a strážkyně 

rodinného krbu. Nicméně vztahy žen a mužů v tradičních islámských společnostech nejsou 

z dnešního evropského hlediska rovnoprávné (Kropáček 1996).  

Společenské postavení ženy je v tradičních islámských společnostech spojována především 

s domácím rodinným prostředím22.  Veřejný prostor je tradičně chápán jako především 

mužská doména. To se ovšem nevysvětluje jako snaha držet ženu zavřenou doma, ale jako 

prozíravá dělba práce a sociálních rolí na základě různého nadání a dispozic mužů a žen. 

Žena má být chráněna, nikoli omezována. Také cudné a střídmé odívání je vykládáno 

především jako ochrana ženy  

Korán nehovoří o závoji ani o šátcích, to je pozdější interpretace, Korán hovoří pouze 

obecněji o cudném a nevyzývavém oblékání a zahalování choulostivých částí těla. 

(Kropáček 1996). 

Tradiční islám dovoluje mužům instituci tetragynie, muslim tedy může mít jednu až čtyři 

manželky, v Čečensku opět ne časté. V Koránu se však hovoří o tom, že je musí všechny 

stejně milovat, což je, jak říká Korán na jiném místě, v podstatě nemožné. „Tetragynie je v 

islámských společnostech v podstatě okrajový a řídký jev, drtivá většina muslimů si ji 

ostatně nemůže dovolit z ekonomických důvodů. Žena v islámu ovšem smí mít jen jednoho 

manžela. Vzhledem k tomu, že k jejímu poslání patří mateřství, islám neschvaluje ani 

staropanenství ani celibát (to se týká mužů i žen)“ ( Denny 2003). 

Protože autorita v rodině patří jednoznačně muži, může si muslim vzít i  nemuslimku 

(patří-li ovšem k „lidu knihy“, tedy je židovka či křesťanka). Manželka v takovém případě 

nemusí konvertovat k islámu. Ovšem opačně to nefunguje: muslimka si nesmí vzít 

nemuslima, podmínkou takového sňatku by byla ženichova konverze k islámu.  

V migrantských  komunitách bývají ovšem někdy tradiční rodinné vazby oslabeny, mladí 

jsou někdy emancipovanější a nezávislejší (a vykořeněnější). Někdy je tomu ovšem 

naopak: tváří v tvář většinové společnosti někdy v Evropě dochází naopak k utužení 

rodinných a náboženských vazeb jako ochrana před rozmělněním vlastní identity. 

Situace ženy v islámské rodině a společnosti tedy není zoufalá či bezvýchodná, jak si 

někdy Evropané myslí.. Postavení mužů je ovšem snáze zneužitelné, pokud se k ženám 

nechovají tak, jak jim to jejich náboženství přikazuje. 

                                                 
22 V extrémním případě to znamená, že je jí bráněno ve vzdělávání a ve vykonávání civilního zaměstnání, 
což je ovšem ojedinělé a např. v Čečensku ne zcela obvyklé. 
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„Právo na rozvod má především manžel, ovšem v odůvodněných případech může rozvod 

iniciovat manželka. V zásadě stačí, aby manžel třikrát za sebou vyslovil rozvodovou 

formuli. Nicméně rozvod je vnímán v islámských společnostech velmi negativně, o 

Mohamedovi se traduje, že rozvod velmi odsuzoval, proto k němu nedochází tak často, jak 

by se mohlo zdát“ (Pavlincová 1994). 

 Ve skutečnosti mají západní společnosti mnohonásobně vyšší rozvodovost než země 

islámu.  

Dnes je situace v islámských společnostech velmi různorodá. V každém státě s většinovou 

muslimskou populací je konstelace kulturně-zvykových práv, práv odvozených z 

náboženských norem a obecného právního řádu vládnoucího režimu specifická a leckde 

jsou ve vzájemném napětí. V řadě států např. policie stíhá to, co venkované provozují buď 

jako kulturně-zvykové právo, nebo jako právo (domněle) odvozené z Koránu. Týká se to 

například krutých lidových trestů pro ženy usvědčené z manželské nevěry atd. 

„ Omezení ženy na prostor domácnosti“ je typické spíše pro extrémní podoby islámského 

fundamentalismu a ve většině zemí islámu je nemyslitelné a protizákonné. Nicméně v 

tradičních společnostech dále platí určitá omezení vzájemného kontaktu mužů a žen na 

veřejnosti: školy bývají chlapecké a dívčí (nesmíšené), při lékařských vyšetřeních se 

preferuje, aby ženy vyšetřovaly ženy (není-li zbytí, bývá u vyšetření ještě třetí osoba atd.), 

společné sportování a rekreační aktivity (např. plavání) bývají omezeny (podobně jako 

ještě celkem nedávno v tradičních evropských společnostech). V řadě zemí islámu jsou 

ovšem dnes ženy zapojeny do vysoké politiky, vystupují v mediích atd.   (Kropáček 1996). 

Jak jsem již uvedla výše, v Koránu se hovoří o tom, že ženy se mají oblékat střízlivě a 

nevyzývavě. Nemají dráždit muže přiléhavým oblečením. O závoji, neřkuli „kukle“, řeč 

není, jedná se o pozdější interpretaci. Dnes mají spory kolem šátků často spíše symbolický 

význam, některé muslimky (např. v Turecku) bojují za své právo nosit šátek jako výraz své 

náboženské příslušnosti. Závoj (arabsky hidžáb, persky čádor, turecky turban) má 

zahalovat vlasy a šíji, v Evropě byl v minulosti celkem obvyklý jako znak vdaných 

ctnostných žen, v podobném smyslu se o něm hovoří v Novém zákoně. 

Tradiční zahalení hlavy je často vnímáno jako symbol nerovnoprávného postavení ženy, 

jako nevítaná a ponižující povinnost. V zemích, které mají sekulární legislativu (Turecko), 

a v zemích, kde muslimové žijí jako přistěhovalci (Francie), se ovšem značné mediální 

pozornosti dostává případům, kdy ženy hájí své právo nosit tradiční oděv včetně zahalení 

hlavy (ve škole a na pracovišti) jako výraz kulturní a náboženské identity. „ Nevnímají 

tedy „sekularizaci svého zevnějšku“ jako osvobozující emancipaci od náboženské 
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povinnosti či rodinné tradice, ale jako nevítaný zásah do soukromí a do svobody 

projevovat svou kulturní a náboženskou identitu veřejně“. (Kropáček 1996). 

 

2.5 Bělorusko  

2.5.1 Základní informace o Bělorusku23  

Oficiální název: Běloruská republika 

Sousedící státy:  Ukrajina, Polsko, Litva, Lotyšsko, Rusko,  

Rozloha: 207 600 km2 

Počet obyvatel: 9 818 800 k 1.8. 2004 

Hustota zalidnění: 47,3, obyv./km2 

Hlavní město: Minsk (Miensk),  1 780 700 obyvatel ( k 1.lednu 2006) 

Další velká města: Gomel (Homiel), Mohylev ( Mahilou), Vitebsk(Viciebsk), rodno ( 

Harodnia) , Brest ( Bierascie) 

Politický systém: prezidentská republika (od roku 1994)  

Územní členění: šest oblastí, 115 okresů 

Národnostní složení: Bělorusové, Rusové (několik procent)  

Náboženství: 37,5% obyvatelstva jsou věřící, z toho se asi 50% hlásí k pravoslaví, kolem 

20% ( zejména polská menšina)  jsou římští katolíci, v zemi působí i řeckokatolická církev 

Úřední jazyky: běloruština, ruština (od roku 1995), Při sčítání obyvatelstva v roce 1999 

uvedlo jako svůj rodný jazyk 74% obyvatel běloruštinu, 24 % ruštinu. Doma mluví 

bělorusky 37%, 63% používá ruštinu. 

Etnické skupiny: 81,2,% Bělorusové, 11,4,% Rusové, 2,4,% Ukrajinci, 3,9 % Poláci, 

Litevci, Židé, Tataři (1999)24 

2.5.2 Historie Běloruska, jeho vztah k Rusům 

Příchod východních slovanských kmenů na území dnešního Běloruska se datuje do 

prvního století našeho letopočtu. O původních sídlech Slovanů se podnes vedou spory. 

                                                 
23Zdroj Belcentrum: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=154 
 
24 Belcentrum: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=154 
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Převládá názor, že pravlast Slovanů je třeba hledat mezi Dvinou a Dněprem. Na tomto 

území se usadili tři slovanské kmenové svazy: Kryviči, Drehoviči a Radzimiči.  

 

První zmínky o běloruských knížectvích však pochází až z 9. století. Konkrétně jde o 

Polacké knížectví, později vznikají i další města a knížectví. V průběhu 11. století došlo do 

knížectví křesťanství. Ve 13. století pak bylo běloruské území vystaveno náporu 

německých vojsk, která byla potlačena bitvou u Grunwaldu v roce 1410. Kvůli nátlaků 

Němců a Tatarů došlo ve 40. letech 13. století ke spojení litevských a běloruských zemí. 

Bělorusko tak tvořilo podstatnou část Litevského velkoknížectví. Hlavním městem byl 

Navahrudk, od roku 1323 pak Vilnius. Zlatá éra tohoto státního útvaru nastala zejména za 

vlády Vitolda Velikého z rodu Jagellonců. Symboly jeho státního celku (erb zvaný pahonja 

a bílo-červeno-bílá vlajka) jsou dnes v Bělorusku zakázány. 

 

Kvůli útokům moskevských vojsk na konci 15. století byla nutná centralizace státu a 

zvýšení finančních výdajů do vojska. To postihlo zejména východ Běloruska. Na začátku 

16. století, následkem poměrně slabšího vojska, ztratila Litva východní část dnešního 

Běloruska včetně města Smolensk. V roce 1569 se Litva a sousední Polsko sjednotily ve 

federativní stát, který se nazýval Rzeczpospolita25.  

Litva se tím zřekla některých práv a byla polonizována a také zde polský národ prosazoval 

katolizaci. Ovšem díky sjednocení posílila vojska ve východní části tehdejšího státu a 

porazila moskevská vojska. Ti se následně stáhli z území Rzeczpospolity. V průběhu 

federace byla běloruština silně ovlivněna polštinou. V letech 1772 - 1795 se stala Bílá Rus 

součást Ruského státu. Běloruština byla následně zakázána a byla povolena pouze 

pravoslavná církev. V roce 1839 pak propuklo v Bílé Rusy protiruské povstání, které ale 

bylo následně potlačeno. Následovala silná rusifikace běloruského území až do začátku 20. 

století.26      

 

Koncem 19. století a začátkem 20. století zesílilo národní hnutí, které usilovalo o 

autonomii a opětovné zavedení běloruštiny. Po zhroucení carského Ruska se v prosinci 

1917 se konal Všeběloruský sjezd, na kterém byla zvolena vláda Běloruska. Politického 

zmatku využila Bělorusko a  25. března 1918 vydalo proklamaci o zřízení nezávislé a 

                                                 
25 www.wikipedia.org the free encyklopedia 

 
26 www.wikipedia.org the free encyklopedia 
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nedělitelné Běloruské lidové republiky. Německo, kteří tehdy Bělorusko vojensky 

kontrolovalo, však tento krok neuznalo. Po evakuaci německých vojsk se Bělorusko stalo 

od začátku roku 1919 nezávislou republikou, která měla být spojena zpočátku s Litevskou 

sovětskou republikou. Po Polsko-ruské válce v roce 1921 se Bělorusko rozdělilo mezi 

Polsko a Sovětský svaz (Dějiny Ruska 1996). 

V roce 1939 se i polská část Běloruska připojila k Sovětskému svazu a byla zde zahájena 

kolektivizace. Druhá světová válka přinesla pro Bělorusko obrovské škody a ztrátu 2,2 

miliónu lidských životů. V roce 1945 byla ustanovena současná polsko-běloruská hranice a 

polská menšina na západě Běloruska se musela vystěhovat do sousedního Polska. Po válce 

byla poskytnuta Běloruské SSR hospodářská pomoc z Moskvy a významně pomohla k 

částečné obnově ekonomiky. V 50. letech byla Běloruská SSR osídlována ruským národem 

a i dalšími národy z území SSSR. Dne 27. června 1990 vyhlásilo Bělorusko svou 

svrchovanost a v procesu rozpadu SSSR nakonec dne 25. srpna 1991 i plnou samostatnost. 

V současnosti Bělorusku vládne prezident Alexandr Lukašenko, který nečekaně zvítězil ve 

volbách v roce 1994 a od té doby posílil svou pozici. V prezidentských volbách v roce 

2006 mu byli protikandidáty společný kandidát běloruské opozice Aljaksandar Milinkevič, 

Sjarhej Hajdukevič a další nezávislý kandidát opozice Aljaksandar Kazulin. Volby v roce 

2008 opět přesvědčivě vyhrál Alexandr Lukašenko.   

2.5.3 Informovanost české společnosti o Bělorusku  

Jak již jsem uvedla v úvodu předkládané práce o Bělorusku se v českých kruzích  ví 

poměrně málo. Bělorusové jsou spojováni s  ostatními národy zemí bývalého Sovětského 

svazu, především s Rusy a s Ukrajinci, kteří jsou v České republice nejvíce zastoupeni. 

Může se to zdát na druhé straně celkem pochopitelné, neboť Bělorusové nejsou nijak 

výrazně odlišitelní od jiných východoevropských národů. Jednak je klamný jednotný ruský 

jazyk, dále poté nevýrazná historie, která je velmi na Ruskou navázána a v neposlední řadě 

také kultura, tradice a náboženství, která v Bělorusku není nijak výrazná od jiných, 

především rusky mluvících zemí bývalého Sovětského svazu.  

Je zajímavé, že z opačného pohledu, jak Bělorusové vnímají Čechy  je situace odlišná. 

V knize Pravda, láska a ti na „východě“, popisuje autorka Michaela Šmídová ve svém 

článku Bělorusko – rodící se obraz, Jak zemi na východě Evropy vidí český tisk ( 2006)  

fakt, že naopak Bělorusové o Češích vědí poměrně dost. Znají například daleko lépe 

některé historické události naší země, osobnosti a spisovatele. Ve svém článku dále 

pokračuje „V současnosti se obraz Čechů zdá být ovlivněn především skutečností, že lidé 
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v České republice žijí v demokratickém státě, mají svobodu. Takové hodnoty mají pro 

Bělorusy, kteří opouštějí svou zem, velmi vysokou hodnotu“ (Šmídová 2006). Dále článek 

přináší jak česká media informují o této zemi a národu. Tím samozřejmě může vytvářet a 

položit kameny určitým stereotypům a názorům na zemi, o které se doposud ví tak málo. 

V článku M. Šmídová rozděluje toto téma na několik tematických okruhů. První z nich a 

jako hlavní náplň mnoha článků o Bělorusku je běloruský prezident Lukašenko a jeho 

české hodnocení, které ho hodnotí jako nepřijatelného, uzurpátora a diktátora. Další okruh 

se v článku specializuje na běloruskou opozici a celkovou její podporu v českých mediích. 

V dalších okruzích jsou témata zaměřená na českou politickou scénu a postoj vůči 

Bělorusku, pronásledování novinářů a okrajově zavedení vízové povinnosti a nelegální 

práci cizinců. Autorka článek uzavírá názorem, že to o čem v současnosti píše český tisk o 

Bělorusku, což znamená, že se výhradně soustřeďuje na politickou situaci, vede 

k vytváření stereotypů a mýtů o této zemi (Šmídová 2006). 

Osobně jsem měla velké problémy získat, ať už v tiskové podobě nebo na internetu, 

jakékoliv informace jiného typu o Bělorusku než politické a demografické. Zajímaly mne 

především informace z hlediska kultury, tradic a běžného života obyvatel této země.  

2.6 Projekt Na rovinu   

Výzkum prováděný v ČR s tématem integrace cizinců z genderové perspektivy žen-

migrantek 

2.7 Představení projektu (výzkumu) 

Vzhledem k tomu, že problematika integrace cizinců z genderové perspektivy nebývá 

častým cílem výzkumů a studií, předkládám zde projekt Na rovinu, který realizovala 

organizace Evropská kontaktní skupina, ze kterého zde uvádím podstatné části výzkumu. 

Osobně jsem se výzkumu neúčastnila, ale byl mi doporučen mými kolegy jako další zdroj 

informací z oblasti, na kterou se zaměřuji. Uskutečnila jsem rozhovory se třemi 

realizátorkami výzkumu a jejich prostřednictvím jsem se s výzkumem dostatečně 

seznámila.  

Pro zařazení do své diplomové práce jsem se rozhodla především proto, že výzkum je v 

mnoha pohledech velmi zajímavý a dotváří další možné pohledy na téma, které obsahuje i 



  41 

překládaná práce. Zároveň byl výzkum realizován velmi osobní a otevřenou formou a 

domnívám se, že reálně vypovídá o skutečných pocitech a životních osudech účastnic – 

žen migrantek. Zaujal mne především tematickou strukturou a metodologií, kterou byla 

sbírána data k postupné analýze.27 

2.7.1 Obsah a struktura výzkumu  

Organizace Evropská kontaktní skupina (EKS)28 ve spolupráci s Organizací pro pomoc 

uprchlíkům a občanským sdružením Sofia realizovaly projekt – Projekt na rovinu. Cílovou 

skupinou projektu, mezi jehož hlavní aktivity patřily sociologické kvalitativní hloubkové 

rozhovory, autobiografické deníky a multikulturní diskusní skupiny a sebezkušenostní, 

podpůrné workshopy, jsou ženy-cizinky, žijící v ČR a pocházející z různých sociálně 

kulturních prostředí. 

Projekt se zaměřil na problematiku integrace cizinců/cizinek z genderové perspektivy, 

hlavním cílem bylo zmapovat zejména zkušenosti a postoje samotných cizinek, ale také 

žen z české majority k otázkám genderových rolí a postavení žen v soukromé i veřejné 

sféře, k genderovým stereotypům apod. a to jak v zemi původu tak v české společnosti.  

Výstupem projektu by měla být sociologická studie, která bude obsahovat výsledky 

analýzy rozhovorů, deníků a diskusních skupin informující o situaci žen-cizinek a 

kulturních, společenských a genderových odlišnostech. S výsledky studie by měla být 

seznámena odborná i široká veřejnost. Dalším výstupem projektu bude publikace, která by 

měla být vodítkem pro genderově a kulturně senzitivní práci s klientkami - cizinkami, 

určená pro pracovníky a pracovnice neziskových organizací a státních institucí. Na studii 

se nyní pracuje, plánovaná první verze by měla být dokončena ke konci roku 2008.O. 

S.Sofia vydalo ke své části výzkumu metodickou příručku.29 

 

                                                 
27 odkaz výzkumu: http://www.ekscr.cz/o-projektu-2/ 
28 Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a 
ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a mění zažité stereotypy a předsudky v ČR i v 
Evropě.  

 
29 http://www.cet-sofia.cz/sofia.html 
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Rozhovory jsem vedla se třemi realizátorkami výzkumu - Alice Mullerová, Hana Chaluš 

jsou zástupkyněmi občanského sdružení Sofia,30 které se spolupodílelo na projektu.  Hana 

Víznerová je zástupkyní organizace EKS. 

 

Projekt Na rovinu se zaměřil na pět klíčových oblastí, která spolu úzce souvisí: 

ženská práva, rodinné vztahy, partnerské vztahy včetně dělby rolí v domácnosti a při 

výchově dětí,  postavení žen ve společnosti včetně ekonomické nezávislosti a seberealizace 

a podíl tradic a náboženství na vymezení genderových rolí. Autorky výzkumu zajímaly 

změny, které ženy v těchto oblastech prodělaly v souvislosti s příchodem a integrací do 

odlišného sociokulturního prostředí a rizikové faktory a potenciální konflikty v soukromé i 

veřejné sféře, se kterými může být integrace spojená.     

K získání dat EKS využila ojedinělé a zajímavé aktivity, kterými byly hloubkové 

rozhovory s jednotlivými cizinkami, autobiografické deníky, které ženy psaly o průběhu 

celého svého života a multikulturní diskusní skupiny.  Pro porozumění systému výzkumu 

jsem se rozhodla přiblížit jednotlivé aktivity, jak probíhaly a zároveň přidávám autentické 

výpovědi koordinátorek jednotlivých částí projektu, se kterými jsem vedla rozhovory. 

 

1.5.2.1. Kvalitativní sociologický výzkum 

Výzkum byl proveden formou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými 

cizinkami. Zjišťovaly, jaké jsou jejich největší problémy spojené s integrací do naší 

společnosti, jak se vyrovnávají s hledáním zaměstnaní v cizím prostředí, péčí o rodinu a 

změnou v partnerských vztazích, která je nevyhnutelným důsledkem migrace. Tato fáze 

výzkumu probíhala v následujících etapách: příprava struktury rozhovorů, výběr a 

kontaktování respondentek, rozhovory – sběr dat a průběžná analýza rozhovorů Dále 

přepis rozhovorů, zpracování dat kvalitativní metodou, analýza dat a na závěr sestavení 

výzkumné zprávy z projektu. Ta bude obsahovat výsledky analýzy rozhovorů a 

autobiografických deníků a celkové výsledky by měly zveřejněny na podzim roku tohoto 

roku. 

Struktura otázek nebyla pevně stanovena dopředu, tvořila se až v průběhu kontaktu 

s respondentkami/ vypravěčkami v závislosti na jejich výpovědích. Podkladem 

                                                 
30 občanské sdružení Sofia vzniklo 18. 8. 2004 s cílem vytvořit prostor pro setkávání žen z různých kultur a 
žen z majoritní společnosti, přispívat k multikulturnímu porozumění a iniciovat založení komunitního centra 
pro ženy všech věkových, národnostních a sociálních skupin. http://www.cet-sofia.cz/sofia.html 
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k rozhovorům byl však tzv. návod polootevřený, polostrukturovaný scénář – seznam 

tematických okruhů, které se vztahovaly k výzkumnému, resp. Projektovému záměru a 

cílům. Těmito tematickými okruhy byly: genderové role a postavení žen v soukromé sféře 

jako je rodina, výchova a péče o děti, partnerství, a ve veřejné a pracovní sféře ( vzdělání, 

politika, zaměstnání, profesní kariéra), a to jak v zemi původu, tak v české společnosti, 

další tématem bylo náboženství, tradice a společenství. Otázky v průběhu rozhovorů byly 

konstruovány tak, aby podněcovaly k volnému vyprávění a nevnucovaly zaběhnutá 

schémata v uvažování. Hypotézy a nové výzkumné otázky se postupně vynořovaly až 

v průběhu sběru, studiu a analýzy dat.  

„ Tento přístup nám umožnil získat poměrně dobré informace, avšak s nízkou mírou 

zobecnitelnosti. Výsledné závěry výzkumu, které se vztahují ke skupině dotazovaných, 

vyprávějících žen a další podněty, informace a poznatky z rozhovorů jsou však velmi 

inovativní a jsou inspirací pro další naší výzkumnou činnost i pro praktickou práci. „ (Hana 

Salaš) 

„ Uskutečnily jsme celkem 17 rozhovorů, dokonce o dva více oproti 15ti plánovaným, 

s ženami cizinkami žijící v ČR. Z hlediska cílů projektu bylo pro nás podstatné zapojení 

žen do života české společnosti, a proto bylo naším kritériem pro výběr vzorku schopnost 

dorozumět se v češtině. Zaměřily jsme se především na migrantky ze zemí bývalé SSSR, 

subsaharské Africe a jihovýchodní Asii.„(Hana Salaš). 

Při výběru respondentek nehrála roli země původu, nicméně se realizátorky výzkumu 

snažily o rozmanitý charakter výzkumného vzorku, s tím, že však většina respondentek 

pocházela ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jako třídící kritérium také použily délku 

pobytu na území ČR, kdy účastnice byly rozděleny do dvou skupin, respektive do 5 let a 

nad 5 let pobytu. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon a následně doslova 

přepisovány. „ Po celou dobu práce s výpověďmi jsme dbaly na ochranu soukromí a 

zachování anonymity vypravěček. Účastnicím jsme vždy sdělily, že pokud jim to není 

příjemné, pak na otázku nemusí odpovídat nebo mohou rozhovor kdykoliv přerušit či 

ukončit“.( Alice Mullerová)  

 Kontakty EKS získávaly ve spolupráci s jinými organizacemi, které pracují s cizinci a 

uprchlíky, přes inzeráty a částečně metodou sněhové koule, kdy sami účastnice daly tip na 

další ženy. Výzkumný vzorek žen účastnic byl následující: počet účastnic 17, věk 21-75 

let, rodinný stav svobodné, vdané, rozvedené či vdovy, vzdělání SŠ nebo VŠ, země 

původu: Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Albánie, Čečensko, Indonésie, Vietnam, Irák, Sierra 
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Leone, Arménie, Gruzie a Afghánistán. Druh pobytu v ČR dlouhodobý, trvalý, trvalý-azyl, 

české občanství, důvody migrace politické, ekonomické, rodinné, osobní a studium.   

 

 1.5.2.2. Autobiografické deníky 

„Tato metoda, která čerpá z ústní historie, v českém prostředí a zvláště v oblasti zkoumání 

procesu migrace a integrace cizinců málo využívanou byla zvolena právě z důvodů 

zkoumání specifické sociální skupiny a výzkumného tématu “(Hana Víznerová).  

Je to problematika, která se dotýká také citlivých otázek, které je při individuálních 

rozhovorech obtížné odkrýt, zároveň autorky vycházely ze zkušeností, že pro ženy je 

snadnější se při poskytnutém čase, prostoru a možnostech více otevřít. Delší časové období 

poskytlo ženám příležitost k reflexi a uvědomění si vlastních životních zkušeností a názorů 

k daným tématům. Psaní deníku také přineslo rozsáhlejší informace o průběhu celého 

života vyprávějících žen, než jaké by bylo možné získat při rozhovoru.  

Ženy deníky psaly 5 týdnů ve svém rodném jazyce a samy, reflektovaly své subjektivní 

zkušenosti v průběhu důležitých okamžiků jejich  života. Díky této metodě se ženy mohly 

více otevřít a rozepsat se i o citlivých otázkách, jako je např. domácí násilí atd., které je 

obtížné odkrýt při individuálních rozhovorech. 

„Vedení autobiografických deníků – ženy – migrantky psaly autobiografické deníky o 

svém životě v zemi původu, začínaly od dětství, dospívání, kde se hodně zaměřovaly na 

genderové role, vztahy v rodině, původní linie vztahu s rodiči… My jsme jim předaly 

určitou strukturu podle jakých životních období mají psát, ale zároveň to bylo hodně volné 

a bylo to na ženách především, o čem budou psát. Zajímavé na tom bylo to, co si ženy 

vybraly za své životní období, jaká témata zvolily, o kterých psaly více, např. někdo se 

zaměřil na rodinu, u někoho naopak bylo vidět že celý deník psal o veřejné sféře, o 

politické angažovanosti, což bylo také možné určitým způsobem analyzovat. Když jsme si 

deníky zhruba prostudovaly, tak jsme ještě udělaly doplňující rozhovory s  autorkami 

rozhovorů – což byl další zdroj dat k analýze.“ (Hana Víznerová)  

Nakonec výzkumný tým shromáždil celkem 8 deníků, z toho 6 z nich je doplněno o 

kvalitativní hloubkové rozhovory. 

 



  45 

1.5.2.3. Multikulturní  ženské skupiny  

Součástí skupin byly přednášky, skupinové diskuze a zážitkové workshopy.  Skupiny 

nabízely možnost prodiskutovat s ostatními ženami (cizinkami a Češkami) -  v bezpečném 

prostředí – a pod vedením zkušených lektorek - problémy, kterým ženy čelí při procesu 

integrace a emancipace. Mohly zde sdílet své zkušenosti a reflektovat své postoje k 

tématům, která vyvstala v průběhu projektu.   
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Témata, se kterými se pracovalo v diskuzích a workshopech: 

�Lidská práva, dodržování lidských, ženských práv (historicko-kulturní hnutí 

v euroamerické kultuře, postavení ženy ve společnosti, v čem spočívá ženská 

síla, jaké jsou ženské cesty, jak si prosazovat své vize apod.),  

�Rodina (dělba rolí v rodině, dělba rolí v partnerství) 

�Partnerství 

�Veřejná versus soukromá sféra  

�Spiritualita (ženská identita) 

 

Jak probíhaly skupiny a diskuze?  

Diskuze probíhaly způsobem tak, že jsme si dopředu připravily téma. Tato témata 

byla danými okruhy definována. Poté jsme si témata rozdělily a každá zvlášť jsme si 

připravily krátkou stručnou informaci, přednášku. Přednáška měla poskytnout jednak 

základní informaci o našem kulturním kontextu a zároveň měla za úkol otevřít diskuzi 

např. se dvěma kontroverzními pohledy s různými variantami. Po přednášce jsme vedly 

strukturovanou diskuzi. Připravily jsme si dva okruhy otázek, kdy vždy dobu sezení bylo 

možné v rámci vymezeného času položit dvě otázky. Každá otázka měla svůj prostor 

s několika minutami na odpověď. Představa našich otázek byla taková, že jsme  jejich 

pomocí měly zjistit: 

 

a) jak to měly ženy ve své vlastní zemí, jaké to je „to jejich“ 

b) jak ženy s tím „jejich“ mohou tady být, jestli pro to své mají prostor, podmínky, aby si 

něco z toho „svého“ zde uchovaly, případně, co by chtěly 

c) co by z toho chtěly přenést sem, do ČR, co si myslí, že tady chybí a z jejich kultury a 

bylo by to mohlo být pto nás užitečné. 

d) jak spolu můžeme podle jejich názoru jako ženy různých kultur vycházet, ženské 

hledání toho, jak spolu být a jak se spolu navzájem učit.“(Hana Salaš) 

2.7.2 Výstupy z výzkumu  

„Během diskuzí docházelo k názorovým otevřeným střetům. Ony mají něco, co se rádi 

naučí, co chtějí znát od těch druhých, hodně silné to bylo u tématu spiritualita, že odlišnost 

žen může být inspirující a podobnost podporující. Snažily jsme se společně s ženami 

zvýraznit to, v čem se lišíme a to, v čem jsme si nějak podobné a tím se vzájemně posílit. 
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Zjistily jsme hodně podobností, kulturní rozdíly primárně nebyly zase tak obrovské, což je 

dané také třeba tím, že ženy tam byly spíše z kulturního okolí, ze zemí bývalého 

Sovětského svazu – Gruzie, Arménie, Čečensko atd. ale také z Indonésie, z Kuby, 

z Mongolska“ ( Alice Mullerová).  

Rozdílné bylo především spojení tradic související s  náboženstvím, rodiny, to,co ženy 

získaly jako nějaký obraz světa v rodině: „Ale není to tak velké rozdělení, jak jsme 

očekávaly, spíše sami ty účastnice měly tendence v té univerzalitě, to, že hledaly samy to, 

co je spíše podobné. Např. pohled Indonésanky byl jiný ve formě vyznávání Islámu, ale 

z pohledu tradice, jak jsou například ve své rodině rozdělení, tak to je ovlivňuje, to je 

spojuje.  Zjistily jsme, že zásadním bodem v názorech žen hraje roli jejich osobní charakter 

víc než jejich kulturní či náboženská determinace. Tím jsme si skoro jisté. Důležité pro nás 

bylo, že otázky, ze kterých jsme vycházely, musely být otevřené, aby se nabídl prostor pro 

odpověď, kterou jsme neočekávaly“(Alice Mullerová). 

Výstupy z diskuze byla určitá hlubší sdělení, osobní příběhy, vhledy do vlastní kultury žen, 

do osobního příběhu, příchod z původní země sem. 

„Nebyl čas obsáhnout vše, ale naší prioritou bylo, aby výpovědi šly do hloubky.Ukázal se 

také určitý hlad žen po těchto tématech, po sdílení, že opravdu šly ihned na jádro problému 

“ (Hana Salaš).  

Také nebyl zásadní rozdíl mezi Češkami, jako účastnicemi skupin, o kterých se 

předpokládá, že jsou více integrované. Zajímavé bylo to, jak žena chápe sama sebe. 

Cizinky by více uvítaly, aby se Češi více zajímali o jejich situaci i ohledně práce. 

Ženy zjistily během této práce, že umějí  co si myslely, že neumí. 

 

1.5.3.1. Evaluace  

„Při evaluacích hodně zaznívalo, že ženy na začátku nevěřily, že budou takhle mluvit.  To 

je nejvíc překvapilo na celém průběhu diskuzí, že překvapily ony sami sebe tou mírou 

sdílení. Pomohlo jim, že jsou schopny se na to podívat jinak, zpátky, ale také podívat se 

nato tady s nějakým odstupem.  I ony samy si uvědomily, jak to prožívají. Tato společná 

práce jim pomohla nastartovat něco, že po té diskuzi jdou a o tom tématu přemýšlí a 

mnohé se jim otevřelo. Pro nás to byla hezká zkušenost, že i diskuze byla sebezkušenostní 

pro všechny z nás. Od začátku jsme prožívaly vlastní sebereflexi, kulturní. ale i to jakým 

způsobem směřujeme k tomu jak pracovat s touto skupinou“(Hana Salaš). 
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3. Praktická část  

3.1  Cíle výzkumu 

Cílem mé diplomové práce je především zachytit pohled samotných žen-migrantek v jejich 

životní situaci, jak ony prožívaly proces migrace a jak prožívají proces integrace do české 

společnosti. Zajímaly mě individuální pohnutky, subjektivní prožívání a to co samy ženy  

považují  za podstatné a významné při změně jejich životního působiště, do více či méně 

odlišného socio-kulturního prostředí. Soustřeďuji se hlavně na změnu rodinných rolí při 

změně jejich životního působiště, jaké změny to jsou, jak se s nimi rodina vyrovnávala, či 

s čím doposud „bojuje“. Jak ženy vidí českou rodinu s porovnáním té jejich, co se jim líbí 

a naopak co kritizují. Jak se s novou situací vyrovnávají jejich muži a děti.  Co se u nich 

změnilo z hlediska partnerských vztahů a jak vidí například budoucnost svých dětí.   Cílem 

této práce a především kvalitativního výzkumu je snaha o náhled na individuální život 

jednotlivých rodin, dvou odlišných národností a o osobní výpovědi, které pomohou 

ostatním lidem přiblížit jejich životy, těžkosti a radosti.  

Předkládaná práce neusiluje o obecný pohled o situaci žen-migrantek žijících v ČR a 

přicházejících z Čečenska a Běloruska ani o obecné závěry o genderových aspektech 

migrace a integrace podle jednotlivých zemích původu, národností či kultur.   

3.2 Kvalitativní metodologie ( kvalitativní výzkum) 

Pro teorii výkladu, co je kvalitativní výzkum, neexistuje jeden celistvý návod jak vymezit 

nebo realizovat kvalitativní výzkum. Metodologové Glaser a Corbinová (Hendl 2005) 

považují za kvalitativní výzkum každý výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace.  

Strauss-Corbinová (1999) uvádějí charakteristiky kvalitativního výzkumu tak, že se 

kvalitativní výzkum tvoří v průběhu výzkumných aktivit a tím dochází k zúžení a zaostření 

výzkumného problému až během výzkumu. Je to proces, kdy neustále objevujeme nové 

souvislosti.   

Více autorů se shoduje v tom, že nejde pouze o absenci čísel ale především o rozdílné 

přístupy výzkumu. M. Disman uvádí, že kvalitativní výzkum je: “nenumerické šetření a 
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interpretace sociální reality“. (Disman, 1993 ) a dále pokračuje, že cílem kvalitativního 

výzkumu je odkrývat význam podkládaný sdělovanými informacemi. Obecnou 

charakteristiku kvalitativního přístupu uvádí M. Miovský takto: „ Kvalitativní přístup 

v psychologických vědách je přístupem, který pro popis, analýzu a interpretaci 

nekvantifikovaných či nekvantifikovatelných vlastností zkoumaných fenoménů naší vnitřní 

a vnější reality využívá kvalitativních metod “( Miovský 2006).  

Dobrým způsobem jak vymezit kvalitativní výzkum může být srovnání s metodou 

kvantitativní. Podle M.Dismana (1993) hlavním rozdílem mezi kvantitativním a 

kvalitativním přístupem je  v rozdílném přístupu k výsledkům výzkumné činnosti. 

A.Strauss a J.Corbinová (1999) upřesňují definici kvalitativního výzkumu jako metodu, 

kterou můžeme zkoumat životy lidí, příběhy, chod organizací nebo vzájemné vztahy. ( 

Strauss, Corbinová 1999). Kdybychom měli dále hledat rozdíl mezi kvantitavním a 

kvalitativním výzkumem, tak odpověď bychom například našli u R. McBride, který uvádí, 

že:“… kvalitativní výzkum se soustředí na odpovědi na ona PROČ a nepřijímá jednoduchá 

kvantitativní vysvětlení“ ( McBride 1995). Tím nechce tvrdit, že kvantitativní údaje nejsou 

důležité, ale samy o sobě nestačí. Jde ještě dále a pokračuje:“… pokud vedle kvalitativních 

důkazů postavíme důkazy kvantitativní, tak kvantitativní se budou jevit jako jasné a 

působivé. Naneštěstí se někdy ukáže, že jsou tak působivé, že mohou ovlivnit názory lidí, 

kterých se týkají, a právě to je nebezpečí, jehož si musíme být vědomi“ (McBride 1995). 

Kvalitativní výzkum (Hendl 1999) je vhodnou metodou k poznání sociální reality. 

V kvalitativním výzkumu dochází k redukci sociální a lidské reality na proměnné a 

zachycování určitého počtu vztahů mezi nimi, které jsou měřeny pomocí statistických 

procedur nebo dalšími způsoby kvantifikace.  

Pro svoji práci jsem zvolila kvalitativní výzkum, který má větší možnosti jak hledat 

odpovědi na otázky, které by bez této metody nebyly plně rozvinuty, vzhledem na 

charakter a cíl mého výzkumu. Tím mi pomohl vytvořit komplexnější pohled na daný jev 

v celém kontextu. Přístup kvalitativního výzkumu považuji pro svou práci jako 

nejpřínosnější, protože mi pomohl získat informace o tom, jak ženy posuzují změny 

v životě ať už v rámci partnerství, rodiny či ostatních oblastí. Výsledky mého výzkumu 

mají za cíl poodhalit a porozumět důležitým momentům života žen, tak jak je ony vnímaly 

a prožívaly. Strauss a Corbinová (1999) uvádí jako jeden z příkladů vhodného tématu pro 

kvalitativní výzkum „odhalování něčích zkušeností s určitým jevem“.   

Uvedení autoři také uvádějí, že kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění 

tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho moc nevíme. Posledním důvodem pro volbu 
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kvantitativní metody je, že lze pomoci ní získat o jevu detailní informace, které se 

kvantitativními metodami obtížně podchycují.(Strauss a Corbinová,1999).   V mém 

výzkumu jde o odhalování zkušeností žen migrantek a jejich velmi osobních tématů.  

Důležitým aspektem kvalitativního výzkumu je validita dat. V obecné rovině validita 

výzkumu je závislá na tom, jak objektivně a reálně je v našem výzkumu prezentován 

zkoumaný jev, což znamená jak přesvědčivě je výzkumem doložen ( Čermák, Štěpaníková, 

1997). 

Základem validity dat podle J.Hendla ( Hendl 2005) je, že již při přípravě a návrhu 

projektu máme zvažovat nějaký způsob zajištění validity a důvěryhodnosti výzkumu. Mezi 

jeho základní doporučení, jejichž cílem je zvýšit důvěryhodnost celkových výsledků patří 

použít tzv. triangulaci, což jinými slovy znamená použít různorodé zdroje informací.  

Obecněji metoda znamená hledání a určování pozice předmětu výzkumu nebo 

zkoumaného jevu s využitím tří nebo více různých zdrojů dat, z různých pohledů, měření, 

postojů, výzkumníků, způsobů vyjádření atd. Triangulace je vlastně velmi účinný nástroj 

jak získávat objektivní data u kvalitativního výzkumu a tím můžeme minimalizovat různá 

zkreslení, chyby v postupu a celkového získávání informací při sběru dat.  

Ve svém výzkumu jsem se snažila o dosažení co největšího stupně validity. Například jsem 

téma konzultovala předem se svými kolegy v práci, s odborníky na tuto tématiku a se 

samotnými migranty, kteří se výzkumu nijak neúčastnili. Snažila jsem se získat co 

nejúplnější data, proto jsem do výzkumu zahrnula i zúčastněné pozorování při návštěvě 

v rodině, kde jsem v domácím prostředí uskutečnila polovinu svých rozhovorů.  

Kritéria pro sběr dat by měla tedy sledovat tři cíle: především zjistit, jestli zvolená metoda 

získávání dat je vhodná, jestli výzkumník nemůže použít i jiných metod získat data 

kvalitnější a také zjistit, jak a v čem se data, získané různými metodami, liší, v čem se 

naopak doplňují, překrývají anebo jsou naopak rozdílná. (Miovský 2006). 

Kontrola validity se také zaměřuje na techniky kontroly povahy dat, na validitu dat v roli 

výzkumníka, na techniku kontroly validity týkající se výběru účastníků výzkumu , týkající 

se také povahy vzorku a v závěru týkající se analýzy a interpretace celkového výzkumu 

Jako poslední formu validity uvádí M.Miovský techniku týkající se nestrannosti a 

kritičnosti výzkumníka (Miovský 200671).  

Role výzkumníka musí být nepředpojatá, svými otázkami výzkumník nevede respondenta 

konkrétním směrem, namísto toho je otevřený všem možnostem, čeká na to, kam jej 

respondent dovede. Výzkumník by měl správně pouze podporovat respondenta k tomu , 

aby o zkoumaném tématu  řekl co možná nejvíce( Disman 2000) .V mém výzkumu jsem 



  51 

použila polostandardizované hloubkové rozhovory se ženami. Při rozhovorech s nimi jsem 

měla pouze okruhy otázek, které jsem plánovala jim položit, předem jsem jim je ukázala a 

jednotlivá témata jsem s každou respondentkou upřesňovala z hlediska vzájemného 

pochopení a naladění se na rozhovor. Zvolená témata nebyla závazným scénářem, ale spíše 

vodítkem pro mne i respondenty, v jehož rámci se rozhovor odehrával.  

Zároveň musím zde podotknout, že pro mne bylo náročné být pouze reflektujícím 

výzkumníkem, který nezahrnuje sebe a své předpoklady do toho, co říkají ostatní. To je 

především způsobeno mojí osobní zkušeností, nejen při několikaleté práci s migranty, ale 

také z mého působení přímo v zemi, ze kterých polovina mých respondentek pochází. Na 

druhou stranu si myslím, že je pozitivní, že s většinou žen se přátelím a tím pádem byly při 

rozhovoru otevřené a důvěřovaly mi. K popsanému problému se např. vyjadřuje S.Kvale, 

který uvádí, že při odhalování osobních i traumatizujících zkušeností dotazovaného je 

důležité ve výzkumu vytvoření důvěry. Výzkumník bude poslouchat, respektovat limity 

toho, co dotazovaný chce říct a bude s daty nakládat opatrně. Bez určitého pocitu spojení, 

vztahu, nejsou respondenti dostatečně uvolnění k tomu, aby diskutovali o otázkách a 

nedůvěřují natolik, aby sdíleli své myšlenky při rozhovoru ( Kvale 1996). Zároveň jsem se 

snažila přílišné sebeangažovanosti předejít prostřednictvím otevřenosti a vlastní 

sebereflexe. Otevřenost J.Hendl v kvalitativním výzkumu rozumí „otevřenost vůči 

zkoumaným osobám včetně jejich zvláštností, otevřenost vzhledem ke zkoumané situaci a 

také otevřenost vůči použitým metodám (Hendl 1999). Hendl ještě uvádí, že výzkumník 

může být otevřený k druhým a tím může poznávat sám sebe (Hendl 1999). Následně si 

myslím, že právě tyto aspekty  jsou pro výzkum velmi důležité.  

Dalším důležitým aspektem u kvalitativního výzkumu je výběr zkoumaných osob. 

M.Disman (2002) uvádí, že cílem vytvoření vzorku v kvalitativním výzkumu je 

reprezentovat populaci problému, nikoliv reprezentovat populaci jednotlivců, tak jako u 

kvantitativního výzkumu. Zároveň se postupně rozhodujeme s kým budeme hovořit jako s 

prvním a tento výběr nadále ovlivňuje další volbu, co budeme zkoumat dál. Kvalitativní 

výzkum je tedy vytvářen průběžně po celou dobu. Výzkumný soubor je hotov jakmile se 

dosáhne tzv. teoretické saturace, což je stav, kdy výzkumník chápe, že již získaná data se 

začínají opakovat a během sběru dat již nezískává nové informace (Disman 2002). Ve 

svém výzkumu jsem při výběru vzorku byla limitovaná především velmi osobním 

tématem, o kterém jsem vedla výzkum a citlivostí žen na toto téma jakkoliv reagovat. Další 

limitující faktor byla časová náročnost při aranžovaní jednotlivých rozhovorů 
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s účastnicemi. Přesto se domnívám,že  jsem se snažila co nejvíce dosáhnout validity dat, 

která se při posledních rozhovorech začala opakovat a tím pádem došlo k saturaci. 

3.3 Výzkumná část  

3.3.1 Výběr  výzkumného  problému 

Výběr výzkumného problému byl ovlivněn mým profesním zaměřením. Téma, které jsem 

si zvolila pro diplomovou práci jsem z části postavila na svých praktických  zkušenostech. 

Ty jsem načerpala na severním Kavkaze, konkrétně u dvou malých národů na území Ruské 

federace, v Ingušsku a v sousedním, bohužel válkou a konfliktními problémy tragicky 

proslulém  Čečensku. 

K humanitární práci jsem se dostala na jaře roku 2000, kdy jsem se rozhodla pomáhat 

lidem, kteří to potřebovali a také v zemi kam se nikomu příliš nechce. Vzhledem ke své 

roční misi v Čečensku a v  Ingušsku, kde jsem jako humanitární pracovnice působila pro 

společnost Člověk v tísni, jsem se zcela ponořila do této tématiky sociální práce, která mě 

stále plně vytěžuje a především osobně naplňuje.  

Po návratu z mise jsem pokračovala nejen ve studiu, ale především v  práci, která vyústila 

v založení občanského sdružení Berkat.  

Občanské sdružení Berkat jsme s kolegyněmi založily v listopadu 2001. Ve sdružení se 

snažíme především přiblížit lidi sami sobě, vytvořit informační solidární most, který by 

propojil dva zdánlivě odlišné světy. Ty jsou si  v mnoha věcech velmi podobné a navzájem 

se velmi potřebují. Jako odměnou nám, členům Berkatu, je vědomí, že za tuto práci se nám 

nedostane jiné odměny než té duchovní, v podobě radosti z vykonané práce a ze setkání z 

lidmi a s tím spojených akcí. Na nich jsme podstatu této práce postavily a jsou pro nás 

energickým nábojem a duchovní nezbytností 

 

2.3.2. Organizace a průběh výzkumu 

Předkládaný výzkum se odvíjel od prostředí komunitního centra InBáze občanského 

sdružení Berkat, které vzniklo v Praze roku 2006 a kde jsem pracovala především jako 

koordinátora dobrovolníků. Zpočátku jsem výzkum konzultovala s kolegy a poté jsem 

začala pracovat s jednotlivými ženami. Tyto ženy jsem většinou znala již delší dobu, proto 
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jsem i částečně spoléhala na fakt, že mne k nim pojí osobní vazba a tím jsem měla k nim 

jednodušší přístup a většinou ženy souhlasy k vedeným rozhovorům. 

Další přípravnou fází jež předcházela samotné realizaci výzkumu v terénu byla příprava 

okruhu otázek a konkretizace zaměření výzkumu. Původně jsem plánovala větší 

soustředěnost na oblast změny partnerských rolí. Toto téma jsem také konzultovala  

s teamem InBáze.  

Prostřednictvím naší práce v komunitním centru InBáze a práce s migranty máme 

zkušenosti s klienty, kde se toto téma neustále objevuje. Postupně během uskutečňování 

rozhovorů a průběhu výzkumu se však ukázalo, že ne všechny ženy mají sílu a odvahu o 

těchto věcech otevřeně mluvit. Proto jsem svůj výzkum zaměřila více na rodinu a změny 

rodinných rolí.  

Sběr veškerých informací pro výzkum jsem začala na jaře 2008 a rozhovory s ženami jsem 

vedla 3 měsíce. Při otázkách jsem se zaměřila zejména na změnu postavení těchto žen 

v souvislosti s jejich nuceným migranstvím a dopady na jejich rodinu.  Dalšími technikami 

k získání výzkumných dat bylo zúčastněné pozorování především v rodinách, kde jsem 

prováděla rozhovory, které probíhalo paralelně s uskutečňováním rozhovorů.  

Zvolená témata, výzkumné otázky jsou uvedeny v příloze práce. Po rozhovorech probíhala 

analýza dat , jejíž nejvýznamnější částí byla analýza obsahu rozhovorů.  

3.4 Výzkumný soubor  

3.4.1 Výběr výzkumného souboru  

M.Disman uvádí, že cílem vytvoření vzorku v kvalitativním výzkumu je reprezentovat 

populaci problému, nikoliv reprezentovat populaci jednotlivců, tak jako u kvantitativního 

výzkumu( Disman 1993). 

Při výběru žen jsem vycházela ze dvou hlavních kritérií. Prvním byla určitá dostupnost k  

navázání potřebného vztahu, jenž je při této práci rozhodně neopomenutelnou podmínkou, 

druhým byla snaha oslovit ženy nacházející se v odlišných životních situacích. Oslovila 

jsem osm potenciálních adeptek, přičemž šest z nich byly nakonec ochotné se mnou 

spolupracovat. 

Celkem jsem v rámci výzkumu realizovala šest hloubkových rozhovorů (tři Čečenky a tři 

Bělorusky) a další dva rozhovory s realizátorkami výzkumu Na rovinu organizace 

Evropské kontaktní skupiny, o kterém jsem se již zmínila v teoretické části práce.  
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Výzkumný vzorek  žen (respondentů ) jsem seřadila do tabulky č. 1 , společně se 

základními charakteristikami vztahující se ke kritériím, které jsem si pro výzkumný soubor 

stanovila. Jména všech respondentek jsou fiktivní.  

 

 Tab.č.l  Charakteristika souboru 

 

3.4.2 Výběr výzkumného souboru (představení skupiny)  

Výzkumný soubor tvoří šest žen, které po mém oslovení a prosbě o účast v mém výzkumu 

souhlasily s rozhovorem na předem vypracovaná témata. Ženy jsem kontaktovala 

postupně, podle toho jak jsem zpracovávala již uskutečněné rozhovory a jaká data 

získávala. Předem jsem neměla jasně definovanou představu o velikosti výzkumného 

vzorku, postupně jsem kontaktovala další ženy, o kterých jsem si myslela, že by mohly 

rozšířit sběr informací a důležitých dat. K závěru jsem došla k výzkumnému vzorku šesti 

žen, rozdělených na půl mezi obě národnosti, tři Čečenky a tři Bělorusky.  

Všechny ženy pocházejí z rozdílného sociálně-kulturního prostředí i když jsou například 

národnostně totožné. Každá žena přišla do České republiky žít z různých příčin… 

Hledisko teoretické saturace (Hendl 1997) uvádí, že teoretická saturace končí se sběrem ve 

chvíli, protože z hlediska výzkumníka je teorie vyvinuta a nepředpokládá se, že další 

případy s novými poznatky by mohly vést ke změně. 

Další výzkum jsem již neprováděla, neboť jsem již měla omezený přístup jak hledat další 

ženy, ke kterým mám osobní vazbu.  Při rozhovorech jsem došla k tomu, že bez osobní 

vazby  jsou ženy spíše uzavřenější a samotné téma na výzkum je velmi citlivé a osobní.

Žena Národnost Věk Rodinný stav Děti 

Anka Bělorusko 32 let vdaná 2 děti 

Irina Bělorusko 44 let vdaná 2 děti 

Taiza Čečensko 42 let vdaná 3 děti 

Luda Čečenka 43 let vdova 2 děti 

Maria Čečenka 45 let vdaná 5 dětí 

Nata Bělorusko 42 let vdaná 2 děti 
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Vzhledem k tomu, že organizace rozhovorů a samotná realizace byla časově náročná, 

nepodařilo se mi již tento vzorek rozšířit. 

3.5 Techniky sběru dat 

3.5.1 Výběr techniky sběru dat  

Rozhodla jsem se, že ve svém výzkumu využiji kombinaci dvou technik sběru dat, které se 

využívají v kvalitativním rozhovoru. Vzhledem k zaměření výzkumu se mi jako 

nejvhodnější techniky jevily kombinace dvou výzkumných technik: 

polostandardizovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování. Základní metodou jsem 

tedy využila dotazování technikou polostrukturovaných intenzivních rozhovorů. 

Vypracovala jsem několik společných stěžejních otázek, jež tvořily jejich základ. Ostatní 

otázky vznikaly spontánně v průběhu rozhovoru. Pozorování mi umožnilo větší vhled do 

rodinného uspořádání respondentky a jejich domácího prostředí, kde jsem rozhovor 

uskutečnila.  

3.5.2  Polostrukturované intenzivní rozhovory  

Rozhovor jako techniku výzkumu jsem zvolila především proto, že umožňuje hlubší a 

volnější prostor pro otázky a odpovědi, pro můj výzkum stěžejní informace. Rozhovor je 

polostandardizovaný, předem jsem formulovala ty otázky, na které jsem chtěla, aby 

zazněla odpověď. Tu jsem zaznamenávala na diktafon a následně celý rozhovor doslovně 

přepsala. Viz. Příloha.  

Tuto techniku považuji za  vhodnou i pro případ širšího výzkumu. Může mít sice úskalí 

v tom, že se rozhovor může stočit na osobnější pocity či názory respondenta a poté bude 

těžší udržet kontinuitu času a obsahu jednotlivých rozhovorů.  Myslím si, že toto téma je 

velmi obsáhlé, držet se do detailu přesných otázek by asi nebylo příliš vhodné vzhledem 

k zaangažovaným respondentům k tak citlivým a velmi osobním tématům. 

Polostandardizovaný rozhovor poskytne i prostor pro perspektivy, které jsou hodné mého 

zájmu.  Neustále se mohu dovídat nové a nové věci, podstatné informace pro kvalitní 

výzkum. 

Během mého sběru informací, jež byl  podkladem pro teoretickou část mé práce, jsem 

nabyla dojmu, že postavení ženy je čečenskou tradicí poměrně jasně vymezeno. Změna 

prostředí však s sebou přináší řadu dalších změn, z nichž některé mohou mít pro život 
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zásadní význam. Nucená změna místa pobytu oslovených respondentek si jistě též 

vyžádala určité ztráty, či alespoň nějaké změny. Rozhovor s nimi vedený jsem tedy 

směřovala na tématiku jejich současného postavení. 

 

Při přípravě scénáře rozhovorů s migrantkami jsem si byla vědoma citlivosti některých 

témat, která jsem chtěla odkrýt. Scénáře rozhovorů jsem proto vytvořila dosti podrobně a 

s alternativami tématům, která se v průběhu rozhovoru případně vyjeví  jako tabuizovaná 

nebo nějak nepříjemná či nevhodná. Současně jsem  do terénu (do rozhovorů) vstupovala 

s předsevzetím minimálně regulovat volný průběh vyprávění, pokud to bude pro 

respondenta příjemné a vstupovat do toku jeho řeči jen těmi nejnutnějšími upřesňujícími 

otázkami. Ty byly téměř vždy nezbytné, zejména proto, aby eliminovaly případná 

nedorozumění. 

 

Zároveň jsem si uvědomila a s respondentkami jsem se na tom i shodla, že vítají, když je 

pro ně otázka dostatečně srozumitelná. Když je plně vysvětlena, rozvinuta a kdy mají 

možnost se zorientovat. Proto jsem otázky pro ženy velmi úzce specifikovala, tzn. předem 

jsem jim plně podala informace o mé struktuře magisterské práce i jak poté budu 

postupovat s rozhovorem, který s nimi zaznamenám. Vše velmi záleželo nejen na mém 

osobním kontaktu s respondentkami, ale především na stupni jejich otevřenosti k tématům 

a s tím, nakolik jsou ochotny o dané věci hovořit.  

Také jsem pro každou ženu (respondentku) vytvářela specifičtější otázky, vzhledem 

k mému pozorování a vzhledem k mé potřebě osobního přístupu při  každém rozhovoru 

individuálně. I z mého osobního hlediska to bylo pro mne daleko příjemnější než stroze 

pokládat odpovědi předem připravené.  

Všechny rozhovory jsem přepisovala doslovným záznamem z diktafonu. Ukázku dvou 

rozhovorů jsem přiřadila do přílohy práce.  Vlastní terénní poznámky k jednotlivým 

rozhovorům jsem psala následně po uskutečnění každého rozhovoru. 

3.5.3 Pozorování 

Při plánování svého výzkumu jsem příliš neuvažovala o technice sběru dat, neboť jsem se 

domnívala, že pozorování nepřinese do mého sběru dat přílišné informace. Pro použití 

techniky pozorování jsem se rozhodla až při opakovaném natáčení rozhovorů v prostředí 

domácnosti žen, což bylo pro mne velmi inspirující a mnohdy překvapující. Zároveň jsem 

tuto metodu získávání dat vnímala jako další cestu k rozšíření relevantních informací pro 
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můj výzkum.  Tím, že jsem polovinu rozhovorů vedla v prostředí žen, jsem měla možnost 

pozorovat vnitřní pochody prostředí, skupiny, o kterém ženy vyprávěly. Mé pozorování by 

se dalo charakterizovat jako zúčastněné, kdy pozorovatel se přímo pohybuje v prostoru, 

kde se vyskytují jevy, které pozoruje.( Miovský 2006). M..Miovský dále dělí zúčastněné 

pozorování na formu skrytého zúčastněného pozorování a otevřeného zúčastněného 

pozorování. Výhodou obou forem je především to, že pozorovatel má přímou zkušenost se 

situací a jevy, které pozoruje. Má větší prostor se zapojit do interakcí mezi účastníky a lépe 

pochopit a popsat co proč kdo dělá, jaká je čí role a jak to jako pozorovatel vnímám. 

M. Miovský také uvádí, že zúčastněným pozorováním výzkumník může dosáhnout velké 

blízkosti s prostředím i aktéry a získat velmi kvalitní vhled do celé situace s množstvím 

detailů a situačních a kontextově vázaných informací. Informací, které by vnějšímu 

pozorovateli zůstaly nedostupnými či nesrozumitelnými.  

Zároveň nevýhodou tohoto pozorování je vysoká náročnost na osobnost výzkumníka a 

jeho komunikační a sociální schopnosti obecně ( Miovský 2006). Jako další nevýhodu je 

ten fakt, že přítomnost výzkumníka může ovlivnit chování pozorovaných a jejich prostředí. 

(Hendl 1999). Vzhledem k tomu, že za léta mých nasbíraných zkušeností s migranty se 

dokáži zorientovat v rodinném systému rodin, především čečenských, tak  tím pozorování 

otevřelo další dimenzi zúčastněného pozorování a získání nových dat.     

Z výsledků pozorování bylo zajímavé jakým způsobem ženy a jejich rodiny reagovaly na 

témata, o kterých jsem přišla s ženami dělat rozhovor. Obzvláště v čečenské rodině ptát se 

otevřeně na změnu rodinných a především partnerských rolí je velmi osobní záležitost a ne 

vždy, i přes mojí osobní vazbu  s rodinou, vždy vítáno a tolerováno. Ve dvou rodinách si 

ženy přály, abych jejich mužům téma přesně nepopisovala a nelíčila. Zároveň ženy velmi 

kladly důraz na plném zachování anonymity. U dětí je naopak velmi znát jejich výborná 

adaptabilita na české prostředí a na jejich větší otevřenost k různých tématům. Proto 

celkově ve většině rodin děti s přizpůsobením se zdejší kultuře či pochopení určitým změn 

zvládly nejlépe.  
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3.6 Vyhodnocení výstupů z výzkumu 

3.6.1 Získaná data a jejich interpretace 

 

Data jsem získala technikami kvalitativního výzkumu výše uvedenými. Časově jsem 

výzkum realizovala pět měsíců, samotné rozhovory trvaly tři měsíce. Poté jsem veškerá 

data analyzovala. Zároveň jsem si prováděla tzv. polní poznámky a shromažďovala jsem si 

veškeré ostatní dokumenty související s rozhovory a ze zúčastněného pozorování.  Veškeré 

tyto písemné záznamy jsem kvalitativně analyzovala kvalitativní metodou kódování. 

Kódování představuje:“ …část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů 

pomocí pečlivého studia údajů (Strauss, Corbinová 1999). Každý rozhovor jsem po 

důkladném přepsání a přečtení ihned kódovala. Při zpracovávání jsem použila otevřené 

kódování, o kterém dále autoři hovoří takto:„ Během otevřeného kódování jsou údaje 

rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zajištěny 

podobnosti a rozdíly, také jsou kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných. Během 

tohoto procesu jsou zvažovány a zkoumány naše vlastní a i cizí domněnky o jevu, což vede 

k novým objevům“.(Strauss, Corbinová 1999). Strategii analýzy jsem zvolila takovou, že 

jsem nejdříve zkoumala obsah jednotlivých rozhovorů, otázek a konkrétních odpovědí. 

Postupovala jsem řádek za řádkem a dělala jsem si zpočátku vstupní poznámky do textu 

přepsaných rozhovorů. Poté jsem si začala vypisovat všechny pojmy, které mě přišly 

důležité a podstatné. Zapisovala jsem všechny pojmy bez ohledu na to, jestli se už v textu, 

v mých poznámkách objevily. Následně jsem si všechny pojmy srovnala do sloupce, 

vyškrtla opakující se pojmy a odstranila stejná slova. Poté jsem se snažila seřadit pojmy 

podle jednotlivých vlastností a vygenerovala pojmy do jednotlivých kategorií. Kategorie 

jsem následně srovnávala vzájemně mezi sebou. O tom všem jsem si zapisovala poznámky 

o možných souvislostech mezi kategoriemi. Poté jsem zjistila, že není možné pracovat se 

všemi vypsanými kategoriemi, proto jsem se rozhodla postupně zúžit kategorie a 

vyselektovala jsem takové, které vzhledem k tématu práce byly nejvíce relevantní.  
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3.6.2 Obsahová analýza rozhovorů 

V úvodu obsahové analýzy jsem rozhovory analyzovala postupně tak, jak jsem je 

realizovala. Po doslovném přepsání rozhovoru z diktafonu do textu jsem z každého 

rozhovoru vypsala pojmy, které jsem považovala za relevantní ve výzkumu a k danému 

tématu. Zapisovala jsem všechny pojmy bez ohledu na to, jestli se už v mém zapsaném 

textu (výpisu pojmů)  objevily. Získala jsem několik desítek pojmů z prvního rozhovoru, 

které jsem poté přiřazovala k podobným z následujících rozhovorů. Snažila jsem se pojmy 

sdružovat do jednotlivých kategorií podle stejných či podobných vlastností. Nakonec jsem 

vytvořila osm kategorií, které jsem postupně analyzovala. První kategorii jsem nazvala 

Rozdíly, změny, kam jsem zařadila například pojmy: změny tady a tam, rozdíl života, 

rodinné uspořádání, rozdíl vztahů mezi muži a ženami, v čem jsou jiné teď jiné, změny 

postavení žen a mužů po příchodu do nového prostředí, porovnání české a čečenské či 

běloruské rodiny, co se líbí a co naopak ne. Do kategorie č. 2, kterou jsem nazvala Ženy  

jsem umístila pojmy ženy a práce v Čečensku a Bělorusku a jak zde, v novém prostředí, co 

je pro ženy nejtěžší v novém prostředí, čemu čelí, jakou roli zaujímají, co je pro ně největší 

změna, co nejvíce postrádají, co jim v novém životním působišti nejvíce chybí, nejtěžší 

období, celkově jak ženy hodnotí změny v novém prostředí, jakou roli zaujímají, 

budoucnost ženy. Do třetí kategorie pod názvem Muži očima žen jsem umístila pojmy jako 

pocity mužů, manželů, partnerů, co je pro ně nejhorší, jací byli doma, jací jsou zde, jak se 

cítí ve své nové roli, v čem jsou jiní než ženy, co jim tu chybí, jak se vyrovnávají se 

změnou životního působiště, co jim zde pomáhá, kdy u mužů nastal zlom, ať už negativní 

či pozitivní. Následující kategorie č. 4 se jmenuje Partnerské vztahy a patří tam termíny: 

posílení vztahů, v čem oslábly, co změna prostředí přinesla do vztahu nového, čím nás 

obohatila a naopak, v čem je či byla krize, co nefunguje, co se změnilo, co pomáhá. 

Kategorii č. 5 jsem pojmenovala Děti a jejich adaptace, kam patří pojmy: nejčastější 

problémy, vnímání změn postavení rodičů v rodině v novém prostředí, škola, instituce, 

jazyk. Kategorii č. 6 jsem nazvala Budoucnost rodiny a jejich dětí v České republice a jsou 

tam zahrnuty pojmy jako je: náš život, rodina, domov, děti, vztahy.  Sedmá kategorie 

Návrat je spojována s pojmy: široká rodina, smutek, ztráta, stesk, nový život, děti, partneři, 

bezpečnost, strach, naděje a štěstí, Poslední kategorie se jmenuje Instituce, organizace a 

česká společnost, kam jsem zařadila termíny: pomoc ženám, rodině, změna, co je dobré 

změnit, v čem byl či je problém, inspirace, jaká je česká společnost, v čem jsme jiní a 

v čem stejní.  
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Tyto kategorie jsem používala při kódování všech dalších rozhovorů, takže jsem si 

všechny pasáže rozkódovala do těchto osmi kategorií. Tyto kategorie jsem poté využila i 

k interpretaci všech dat, které jsem během výzkumu sesbírala. Po kódování všech šesti 

rozhovorů jsem poté přistoupila k závěrečné analýze dat.  

3.6.3 Interpretace dat 

Veškerá data jsem interpretovala postupně, tak jak jsem je získávala. Všechny začátky 

rozhovorů nesou stejné znaky, kterými jsou: jméno a věk ženy, se kterou jsem rozhovor 

uskutečňovala, kdy přišla s rodinou do České republiky, s kým přišla a věk rodinných 

příslušníků. Následující otázky a odpovědi se vyvíjely různě podle situace, zachovala jsem 

hrubou strukturu předem připravených okruhů otázek. Kladla jsem otázky v různém sledu 

podle toho, jak se rozhovor vyvíjel. Současně jsem ženy vždy předem upozornila, že 

jakákoliv otázka, která je pro ně velmi osobní a necítí se na ni odpovídat, mají plné právo 

odmítnutí odpovědi z jejich strany. Zároveň je interpretace dat doplněna o autentické 

výpovědi žen tak, aby byla zachována anonymita účastnic, která byla podmínkou pro 

možnou realizaci rozhovorů se ženami. Pro téměř všechny ženy jsou témata v rozhovorech 

natolik osobní a citlivé, že veškerá jména v textu u přepsaných výpovědí jsou v analýze 

fiktivní.  

 

Kategorie č. 1.  Rozdíly, změny 

Jeden z nejsilnějších aspektů změn u žen byl ten fakt, že ženy se v novém prostředí ocitly 

sami s partnerem, manželem a dětmi. To pro ně znamenalo velkou změnu především 

v tom, že doma ve svém prostředí měly vždy možnost obrátit se na své nejbližší příbuzné o 

pomoc a nikdy vážným problémům a starostem nečelily samy.  Hned v prvním rozhovoru 

o tom vypráví Běloruska Anka, se kterou jsem celkově zaznamenala nejsilnější rozhovor a 

která se ke změnám takto vyjadřuje: 

„…Nejvíc se změnilo to, že jsem tady sama a rodina. Žádné příbuzné tu nemám, jenom 

manžela a děti. A všechno je na mě, jako ten život je na mě. V Bělorusku jsem se vždy 

mohla na někoho spolehnout, ráno jsem vstávala a věděla jsem, že můžu zavolat mamince, 

babičce, dědečkovi a poprosit o radu. A tady jsem jen já a moje hlava, vím, že se musím 

spolehnout sama na sebe…“.  

Čečenka Maria ve svém rozhovoru vystihuje podobné slova jako žena z Běloruska, tíha 

samoty je u většiny žen velikým tématem a velmi těžce nesou pocit zodpovědnosti, kterou 

mají za celou svojí rodinu zde, v novém prostředí: 
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“ …Doma to bylo jiné, když jsem tam neměla jídlo, mohla jsem zajet za rodiči, neměla 

jsem strach. Ale tady jsem sama, všechno je na mě, všechny starosti, to je veliká změna pro 

mne…“. 

Poté vypráví o životní změně, která sebou přinesla pozitiva i negativa. Když hodnotí život 

zde, vyjadřuje se k němu následujícím způsobem:  

„… Těžko říct, která negativa či pozitiva převažují. Rozhodně zde ale vedeme  uzavřenější 

život, nemáme tolik kam vyjít, těžko zjišťujeme, kam a co. A ty děti, to je pro nás takové 

požehnání, přes ně se odstáváme k informací, třeba na schůzce rodičů ve škole a většinou 

máme kontakty přes ně. Jestli já mám kamarádku, tak přes syna. A další známost zase přes 

dceru“. 

Podobně o změnách vypráví Irina, která sem do České republiky přijela bez manžela, který 

zůstal dalších deset let v Bělorusku vzhledem k jeho práci. Irina sem do ČR přišla se dvěmi 

dětmi, zde si pronajmuly byt:  

„… Manžel nás tu nechal, pronajaly jsme si byt a já tu zůstala s dětmi sama. A to opravdu 

bylo takové těžké období, protože jsem nevěděla ani kde můžeme něco nakoupit, neuměla 

jsem česky. Dcera chodila do páté třídy, syn do druhé třídy. Ale to byly prázdniny, ale 

opravdu tohle období bylo pro mě těžké, ale teď již to mám za sebou. V Bělorusku jsem 

byla především jako žena v domácnosti, já jsem řešila jenom problémy domácnosti, věci 

dětí do školy, domácí úkoly i když jsem pracovala u manžela tak jsem měla takovou 

volnější pracovní dobu…No, ale teď tady v Čechách já řeším v podstatě všechno, on 

nemůže beze mne ani nakupovat (manžel se po 10ti letech přestěhoval ke své rodině do ČR 

– pozn. autorky)“. 

 

Jako poslední z běloruských žen Nata hodnotí změny v novém prostředí jako přirozený 

proces. Doma byla v domácnosti, žili u rodičů manžela. Změny nastaly ve chvíli, když se 

odstěhovali nejen ze své země ale také od rodičů:  

„…Takže jsme si plně zažívali samostatný život, manžel tu hned nastoupil do práce a já 

byla zde doma se synem a čekala jsem až ho dám do školky. Naše rodinné role se tedy 

příliš nezměnily, akorát tady jsem měla větší jazykovou bariéru…“.   

Jinak tomu je ale u čečenských žen, kde jsou pro ně velmi důležité jejich tradice a 

především silné a velmi rozvrstvené rodinné vazby. Například Čečenka Luda, která do ČR 

přišla již jako vdova se dvěma syny, hovoří o změnách čečenské komunity obecněji. Tvrdí, 

že jestli čečenská rodina je vychovaná tou správnou čečenskou tradicí, tak by změny 

v novém prostředí rodina neměla tolik pociťovat. Jako důležitý aspekt Luda hodnotí to, 



  62 

jestli rodina je původem z města nebo z vesnice. V tom je podle ní veliký rozdíl a také 

jestli je rodina z hor nebo z nížiny. To poté ovlivňuje nakolik je rodina schopná si udržet 

své rodinné tradice v novém prostředí. 

„…Můj manžel se staral o všechno, měl dvě manželky, já jsem byla unesená jako druhá 

manželka tak on nedělal rozdíly. Nikdy ani jedné nedal najevo, že má raději jednu než 

druhou, byl takový, jaký má být chlap v rodině, ten muž. Všechno co bylo potřeba přivézt, 

to přivezl, nakupoval…“.  

Taiza, Čečenka, která přišla do Čech se třemi dětmi a mužem říká, že nepociťuje nějaký 

zásadní rozdíl od té doby, co sem přišli žít: 

„… Máme se stejně jak bylo, žádný rozdíl, nic takovýho, vyrostly děti a to je vše. Jo, 

pravda, pracuju tady, ale pracovala jsem i doma, to bylo normální, i tady pracuju. Doma 

jsme neseděly. Než jsem teda vychovala děti, ano, to jsem doma byla, jako v domácnosti, 

ale snažila jsem se vždy něco dělat. Tady bych si chtěla stále udržovat tu naší čečenskou 

tradici…“. 

 

Kategorie č. 2. Ženy 

Jako jeden z významných momentů ženy vyzdvihly téma práce. Běloruska Anka říká, že 

první co ji k sobě napadne je to, že žena tu musí pracovat.  U nich také ženy pracovaly, ale 

nebyl na to kladen takový důraz, jako zde, v ČR: 

„…Až tady jsem pochopila, že tady musíš pracovat, makat…“. 

Irina začala pracovat až ve chvíli, kdy se manžel definitivně vrátil z Běloruska a rozhodl se 

s celo rodinou žít v ČR.  I když jak Irina říká, byla to více méně náhoda. Pracuje již rok na 

běžný úvazek, nechtěla zůstávat doma, nejen proto, že se manžel vrátil do ČR ke své 

rodině ale i kvůli jí samotné, co by prý dělala doma a i kvůli finančním důvodům.  

Další Čečenka Maria má práci spojenou celkově s tíhou zodpovědnosti, kterou má za celou 

svoji rodinu. Má pět synů, kteří jsou neustále v pohybu, ve smyslu, že starší zkouší práci 

po příbuzných po celé Evropě a mladší synové, kteří žijí zde,  jsou velmi živí, nejmladší je  

diagnostikován jako hyperaktivní. Její manžel má zdravotní problémy, nepracuje a vše leží 

na bedrech Marii: 

„…Já tu pořád musím pracovat, musím mít starost za všechny, manžel je nemocný, 

nepracuje, pracoval tu do operace, měl operaci páteře a od té doby nepracuje. Jeho profese 

je zootechnik, doma pracoval jako vedoucí firmy, byl vedoucí zootechnik. Tady v Čechách 

chodil na fušky, teď je doma, je nemocný, já živím rodinu. Ze začátku mi lidi pomáhali, 

různé organizace…“. 
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Dalším velkým tématem je pro Anku ten fakt, že cítí, že tady v ČR má v rodině hlavní roli 

a cítí se tu trochu jako muž. Jako hodně silná žena, na které leží osud své rodiny a zároveň 

pocit samoty, který ji  v novém prostředí stále svírá, přesto, že tu již žije několik let: 

„…I když to možná není tak, ale já se tak cítím. Velká zodpovědnost je na mě, neboť já tu 

zodpovědnost na sebe vzala…“. 

Dalším tématem u žen je otázka, co pro ně je či bylo nejtěžším obdobím a především proč. 

Ženy hovoří o nejtěžší situaci, kterou zažily v novém prostředí, každá má své specifické 

nejtěžší období, které je či bylo v různé fázi jejich pobytu. Také příčiny tohoto období 

každá hodnotí svým způsobem. Běloruska Anka popisuje svojí fázi nejdříve jako velmi 

šťastnou z osobního hlediska, kdy začala být úspěšná v novém prostředí, našla si práci, ve 

které se dobře cítila, začala se i dál vzdělávat a jak říká, dařilo se jí čím dál víc. Příčinou 

jejích problému byl manžel, který začal naopak být velmi frustrován z úspěchů své ženy: 

„…Učila jsem se novým věcem, měla jsem spoustu známých a těch přibývalo, ale manžel 

naopak se uzavíral čím dál víc. Nejvíce asi když jsem byla těhotná, to byla asi nejtěžší 

doba…to bylo náročný, neboť jedno těhotenství jsem prožila doma, v Bělorusku, a druhé 

tady v Čechách a to byl obrovský rozdíl. Tam se o mě všichni starali, myslím příbuzné, 

vždycky jsem měla oporu, hýčkali, ale tady mě nikdo nehýčkal, to je těžké…“.  

Ve chvíli, kdy mi Anka líčila toto období, tak se u ní velmi silně střídaly emoce. Když 

vyprávěla o svém období prvního těhotenství v Bělorusku, celá se rozzářila štěstím při 

vzpomínkách, jakým hezkým způsobem se o ní jako o budoucí maminku starali a pečovali. 

Naopak když začala hovořit o tom, jakým způsobem s ní zacházel její manžel zde, v ČR 

při jejím druhém těhotenství, tak nebyla schopna pokračovat v líčení jejich domácích scén. 

Nejdříve se začala třást, chvěl se jí hlas a poté začala tiše plakat. Dál jsme v tomto tématu 

nepokračovaly. Během našeho přátelství, které s Ankou již několik let mám vím, že 

manželovy reakce přecházely od slovních útoků a cíleného ponižování až k fyzickým 

výpadům.  

Další žena, která zde deset let žila bez manžela popisuje své nejtěžší období ve chvíli, kdy 

se dozvěděla o nevěře svého muže, resp. o jeho stálém druhém vztahu, který měl 

v Bělorusku během doby, kdy ona žila zde v České republice. Toto období popisuje jak 

fázi, kdy její náročné, ale přesto šťastné období jejího života přešlo v úzkost a nedůvěru. 

Popisuje  to jako daň za to, že žili s manželem každý v jiné zemi i když on za nimi jezdil 

každý měsíc: 
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…“ Teď už to beru v pohodě, ale nesla jsem to strašně těžko, pro mě to byla katastrofa. 

Byla to moje platba za ten život, za tu změnu, kterou já mám tady v Čechách.Protože v tom 

životě to funguje tak, že vždycky musí zaplatit člověk velkou cenu  za něco dobrého a to je 

stoprocentní. Já jsem za to tímto zaplatila, nestěžuji si…“. 

Čečenka Luda hovoří o své nejtěžší životní situaci z hlediska pobytu v azylovém zařízení, 

kam se dostala z Polska se svými dvěma syny. Na toto období vzpomíná jako na velmi 

složité a plné nejistot.  

„ …Ty tábory pro mě byly strašně těžký a myslím, paradoxně, že jestli by nebyly ty tábory 

a já jsem sem dlouho šla cestou do Čech, neměla jsem žádné zkušenosti, jak oč a proč a 

v tom táboře jsem jako viděla, kdo je ten, který mi pomůže, kde ho shánět, dostala jsem 

tam více informací, měla jsem více času se připravit, i s tou češtinou. Začala jsem číst, ano, 

to období bylo pro mě strašně těžký, ale zase mi velmi pomohlo se zde zorientovat…“. 

Maria z Čečenska vidí svoji nejtěžší chvíli před sebou. Souvisí to u ní s existenční otázkou,  

její manžel je těžce nemocný, o němž byla  zmínka již v předchozí kategorii a  ona vše 

nese na svých bedrech, veškerou zodpovědnost za její početnou rodinu, za pět svých dětí a 

manžela. To jí velmi frustruje a vytváří v ní silný pocit nejistoty a zoufalství: 

„…Pro mne je zde nejtěžší platit nájem, byt. Brzy mě skončí podpora od jedné organizace 

a já budu muset vše sama vydělat, mám strach, co bude s námi. Manžel mi pomoct 

nemůže…“. 

Nata z Běloruska, která zde při příchodu do ČR a celkově  po dobu  svého pobytu 

s rodinou neměla nikdy vážnější finanční problémy, považuje za své nejtěžší období 

začátky pobytu. Její nejtěžší období v novém prostředí souviselo s izolací. Je to velmi 

empatická a veselá žena, která, jak sama říká, trpěla tím, že najednou tu nemá přátele, 

s kým si popovídat a sdílet: 

„…Seznámit se s lidmi, to bylo něco, s čím jsem najednou měla velký problém. Upekla 

jsem buchtu a šla jsem za sousedkou, já měla tak hodnou sousedku. Byla jsem ze začátku 

v izolaci, ale já jsem se z toho kupodivu dostala, kupodivu se v izolaci ocitl manžel. On 

nenastoupil do české firmy ale do běloruské, takže on stále měl kolem sebe takové malé 

Bělorusko a tím pádem neuměl ani slovo česky. A na to jsem pak postupně doplácela i já. 

Manžel není ještě za svojí krizí. Už to trvá dlouho, už mě to začíná unavovat, asi musí 

změnit zaměstnání a společně to nějak musíme zvládnout, vždyť já už také pracuji…“ 

 

Čtyři ženy z šesti uvedly, že jedna z těžkých bariér, které musely překonávat byl český 

jazyk. To, že nerozuměly základním věcem například v azylových táborech, bylo pro ně 
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velmi frustrující a zároveň dvě ze čtyř žen ještě potvrdily, že v překonání jazykové bariéry 

jim velmi pomáhaly jejich děti, které se jazyk učily velmi rychle a bez zábran 

komunikovaly s ostatními. Luda k tomuto tématu dodává: 

„ … V  té době jsem se snažila třeba dát mladšího syna do školky, ale všichni jsme měli 

velký problém s češtinou . V táborech se hlavně mluvilo čečensky a rusky, což nešlo se 

naučit česky…“. 

Irině v češtině také z části pomohly děti ale nebylo to pro ní v českém jazyce až tak 

zásadní. Podstatu v českém jazyce  u ní tvořil kontakt s lidmi a sama k tomu dodává: 

„…Jazyk jsem se tu snažila učit především sama, chodila jsem na různé kurzy.  Ty kurzy 

mě sice v něčem pomohly ale  člověk, který se chce naučit češtinu nebo nějaký jiný jazyk, 

tak musí komunikovat s tím člověkem, který umí česky. Spíš mně pomohlo, že jsem začala 

komunikovat v češtině…“.  

 

Kategorie č. 3 Muži očima žen 

V této kategorii jsem narazila na některá odmítnutí účastnic odpovídat na osobnější otázky 

ohledně svých mužů. Naopak jsem se mnohé dozvěděla od žen, kde jejich situace byla či je 

velmi složitá ba i vyhrocená. Nejdříve jsem se zaměřila na nespokojenost mužů v novém 

prostředí a důvody jejich frustrací. Odlišnost obou národů Čečenců a Bělorusů není znát 

ihned bezprostředně, přestože jejich kultura je v mnoha věcech a pravidlech rozdílná. 

Přesto jsem našla několik společných znaků, které spojuje muže bez rozdílu svého původu. 

Jedním z hlavních důvodů horšího zapojení mužů v novém prostředí je jejich představa, že 

najdou pro sebe důstojnou anebo alespoň dobře placenou práci. V tom je určité úskalí, 

neboť najít dobré zaměstnání pro muže bez znalosti místního jazyka a případného vzdělání 

akceptovatelné  zde v ČR je velká potíž. Na rozdíl od žen, které jsou schopny dělat téměř 

vše jen aby domů přinesly nutné finance, muži bojují více sami se sebou a se svojí hrdostí. 

Běloruska Anka se k tomu vyjadřuje takto: 

„ Manželova zodpovědnost za nás někam zmizela. Asi obecně muž zvládá změnu prostředí 

hůř nebo potřebuje větší čas, možná pět let, možná deset.  Asi nejhorší pro něj bylo tu najít 

práci. Protože on je umělec a nemůže hledat obyčejné práce. V Bělorusku měl kontakty a 

automaticky něco se dělo kolem něj, známí chtěli obrázek, někdo poradil támhle časopis.a 

tady začít to prostě nešlo, já neříkám, že se nesnažil, snažil se, chodil do nakladatelství, 

galerií, prostě vše co se točilo kolem jeho profese, ale pak už tomu nevěřil. Začal pracovat 

manuálně a vydržel to maximálně tak osm měsíců, to prostě není práce pro umělce, cítil se 

vždycky hrozně unavený, spíš vyčerpaný…“. 
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Další žena z Běloruska byla naprosto v jiné situaci ohledně manželovy práce, neboť on 

zůstal doma, v Bělorusku, kde měl svoji firmu a ona tu s dětmi žila sama deset let. Poté ale 

manžel definitivně opustil svoji zemi a přijel do ČR za svou rodinou. Sám  teď již rok je 

doma a hledá „nápad“ jak bude zde v ČR pracovně pokračovat. Irina zde pracuje a hodnotí 

situaci u manžela takto: 

„…On sedí doma, u počítače on klidně může strávit deset hodin, ale já se po  práci vrátím 

domů a ještě mám zařídit nějakou večeři a to mě už prostě začíná štvát. Já to vidím tak, že 

muži, kteří emigrují, tak nemají takovou flexibilitu, takový nějaký…přemýšlím jak bych to 

řekla, že nejsou takový pružný, ženy jsou pružnější, oni komunikují s ostatními ženami, ale 

muž, on je jak hlemýžď, zalezlý v tom svém domku… já to pozoruji nejen u svého 

manžela , já to pozoruji i u ostatních. Oni mají prostě takový blok, že oni nechtějí jít na 

stavbu pracovat, protože si myslí, že je to pod jejich úroveň, chápeš…to je prostě taková 

mužská záležitost, oni prostě nemůžou jít pracovat jako prodavačka či uklízečka…“. 

Čečenka Luda, která do nového prostředí přišla s dětmi sama, bez manžela, který zahynul 

v Čečensku, může situaci mužů hodnotit s určitým odstupem vzhledem k její situaci. 

Nehovoří o svém muži, což možná  není pro ní příliš osobní téma a k mužům v novém 

prostředí se vyjadřuje velmi spontánně. Čečenskou komunitu zde v ČR poměrně dobře zná, 

neboť se pravidelně schází s Čečenci v mešitě každý týden a celkově je v kontaktu s lidmi i 

vzhledem ke svým synům: 

„…Většinou tu chlapy mají problém s prací, mají v sobě tu čest, čest toho národa a tím 

jsou velmi blokováni. Hrdost, to je ono! On prostě na jen tak nějakou práci nepůjde, znám 

svého bratra, znala jsem svého manžela, co za práci ho tady může čekat?! Většinou naši 

chlapy nejsou vystudovaný, maximálně tak tu střední školu. Doma většinou dělali ve 

stavebninách, mimo domov jezdili. Já nevím proč, ale ta žena vždy tu práci snadněji najde 

než muž. Žena totiž bere cokoliv, protože ví, že má děti, že se musí zaplatit nájem…“. 

V tomto musím potvrdit slova Ludy z mé vlastní zkušenosti, které jsem nasbírala na misi 

v Inguššku a Čečensku. Pracovala jsem především s čečenskými uprchlíky v Ingušsku, 

v uprchlických táborech, kam lidé utekli před válkou v Čečensku. Ingušsko byla jediná 

země, která uprchlíky přijímala. Lidé tam žili ve stanech, dostávali základní servis od 

humanitárních organizací a zbytek záleželo na nich samotných jak si svůj nucený pobyt 

v táborech „zlepší“. Ženy byly zaměstnány od rána do večera, staraly se o rodinu, přípravu 

jídla, chození po tzv. výdejnách humanitární pomoci, chodily na dřevo, praly apod. Muži 

celé dny proseděli ve stanech, či před nimi a čekali, co přijde. Veškerá úroveň jejich i 

několikaletého života v táborech se především odvíjela od aktivity a schopností žen, muži 
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byli velmi frustrováni svojí  celkovou bezmocností ze situace, ve které se ocitli. Psychicky 

na tom byly ženy většinou lépe, neboť  neustále musely být v pohybu a věděly, že nikdo 

jiný za ně děti nenakrmí, či práci neudělá.  

Zároveň si čečenští muži snaží udržet v novém prostředí své tradice, kdy si nepřejí, aby 

žena pracovala a snaží se za každou cenu ustát svých zvyklostí i jinde. Luda přidává ve 

svém rozhovoru příklad svého bratra v Německu, který chodí pracovat na stavbu, musí 12 

hodin pracovat a jak říká Luda, to je Německo, to nejde, že si sedne  s cigaretou a 

odpočívá. On to ale tak chce, jeho žena je doma s dětmi, stará se o ně, protože jsou malé a 

on  jí nedovolí chodit do práce i když on dělá za minimální peníze. Přitom jeho žena je 

vzdělaná, má dvě vysoké školy, chodila na jazyky a jak Luda říká, je to velmi inteligentní 

žena. Luda domlouvala svému bratru, že je to škoda, že ona sedí doma, jsou i třeba práce, 

které může dělat z domova. Ale s ním prý nic nehne, chce si uchovat to tradiční uspořádání 

rodiny:  

„…Žena taky má svá práva. V Islámu, v koránu se říká, že prorok Mohamed se oženil 

s první ženou, která byla podnikatelka. A byla starší než on a měl ji strašně rád a miloval jí 

do konce svého života. A já z toho dávám příklad mému bratru, to neznamená, že když ona 

by byla podnikatelka, že by nějakým způsobem pošpinila svého manžela, ne, ne, naopak, 

podnikali by společně. Někdy by byla chytřejší ona, a někdy manžel a tak  by to dávali 

dohromady…“. 

Zároveň ještě Luda dodává, že je strašně důležité to těm mužům vysvětlit a dokázat  jim, 

že když budou pracovat oba v novém prostředí, jinde než doma, může jim být lépe. Sama 

Luda ale říká, že jak znala svého muže, vysvětlit by mu to nedokázala, on by to prý 

nepřijal. 

V další části analýzy se dostáváme k tomu, co cítí manžel, jak prožívá to, že neplní např. 

své tradiční zvyklosti, jak tomu byla doma v jeho rodné vlasti a jak se jeho určitá frustrace 

projevuje v novém prostředí. Čtyři ženy z šesti uvedly jednotlivé příklady toho, jak 

negativní dopad to má nejen na manžela, jeho psychiku ale především na celou rodinu. 

Luda navazuje na své povídání o tom, jak to vypadá v čečenské rodině, když žena pracuje, 

nosí peníze, živí rodinu a muž sedí doma: 

„…Já si myslím, že to není dobré, a jak se říká, že když žena začne vydělávat víc než 

manžel, tak se ta žena třeba cítí lépe a bude v tom, že nemají peníze vinit svého chlapa i 

když mu to neřekne. Já bych stoprocentně řekla svému manželu, to je tvoje práce a ty se 

musíš starat o děti. Proč, když se o nás uměl postarat za války, tak proč by se nemohl 
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postarat i tady. Takže strašně to ženy očekávají od svých mužů, aby se i tady o ně postarali. 

Opět říkám, že je důležité, jak je rodina vychovaná, jakým způsobem…“. 

Maria na otázku, jak nese manžel to, že ona pracuje, živí rodinu a stará se o svých pět synů 

a v podstatě i o manžela pouze stručně odpovídá 

„…On mlčí, špatně se cítí, dva a půl roku leží…“ . 

Dále o tom Maria odmítla hovořit a otázky, jestli je manžel, když ne fyzicky (nemoc zad) 

tak alespoň psychicky její podporou, striktně odmítla odpovídat.  

Nata mluví o krizi manžela především z hlediska jeho izolace v českém prostředí, kdy stále  

již devět let pracuje v běloruské firmě obklopen svými krajany: 

„…Před čtyřmi lety měl velikou krizi, začal o tom, že se musíme stěhovat zpátky do  

Běloruska atd., dostával se z toho těžko.  Myslím, že musí opustit to své letité zaměstnání, 

aby si otevřel prostor pro něco jiného. On se hrozně snaží změnit prostředí, vstoupil do 

sportovního klubu, aby tam nedělal jenom ten sport ale i tu společnost. Já mu říkám, ten 

jazyk nebudeš mít, dokuď nebudeš mít nějakou skupinu, se kterou budeš mluvit česky. On 

se hrozně snaží, já mu fandim, snad se mu to povede. On to má paradoxně těžší. Rodinu to 

hodně poznamenalo, skoro jsme se stěhovali…“. 

Anka, která to měla a stále má s manželem velmi složité popisuje jeho krizi a projevy 

velmi věcně. Na otázku, jak manžel řeší rodinné problémy, když cítí, že zodpovědnost 

vzala jeho žena na sebe, že ona se stala živitelkou rodiny a veškeré důležité věcí řeší sama 

odpovídá následujícím způsobem: 

„…Určitě má depresi ale nic nemůže dělat, protože nikdo mu nemůže pomoct, to musí on 

sám, když na to přijde, překoná své předsudky, komplexy a spousta různých věcí, které má 

v hlavě a ty mu nedávají možnost zapojit se do společného života…“. 

Anka také popisuje jak se přesně projevovala krize jejího manžela: 

„…Projevovalo se to tak, že jsme se pořád hádali a že manžel si vždy vše vylil na mě. 

Hádky byli kvůli různým drobnostem, které by mě ani nenapadly, že je problém. Tento 

problém začal být větší a větší a já vždycky to musela poslouchat. Nevěděla jsem kde jsem 

já, kam se můžu schovat, poslouchat jsem musela to co nechci, že ten manžel musel 

vždycky vybouchnout a své deprese musel na někoho vylít. A to jsem byla já i když jsem 

to nechtěla…“. 

Poměrně jiná situace je u Iriny, kdy její manžel nemusel řešit existenční otázky své rodiny 

zde, takže ve chvíli, kdy přišel do nového prostředí za svoji rodinou po deseti letech, nesl 

své zapojení jiným způsobem: 
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„…Děti říkají  tati ty už tu máš takový vedlejší hlas, tady všechno řeší máma. On na to ale 

reaguje úplně klidně, v pohodě, je mu to jedno, on to bere v klidu, není z toho nijak 

frustrován, ale já to taky beru v klidu, já si myslím, že on mě živil takových 20 let a teď já 

ale to jeho přechodné období může trvat třeba rok a pak se to třeba změní, něco vymyslí, 

třeba bude mít nějaký nápad, já nevím, já to beru v klidu…“. 

 

Nata vypráví ještě o tom, co manželovi v jeho krizi pomáhá a říká, že se začal velmi 

intenzivně zajímat o knihy, především o filosofickou literaturu, kdy má prý najednou jiný 

úhel na lidský život, na jeho problémy.  

Anka hodnotí změnu u svého manžela následovně: 

„… Trošku je u něj cítit změna, začíná rozumět tomu, že musí táhnout tuhle rodinu, že role 

manžela je důležitější. Ten má zabezpečit rodinu a já časem cítím, že po letech pár 

kilogramů zodpovědnosti ze sebe mám dole, 

 ale jen maličko…“ 

 

 

Kategorie č. 4  Partnerské vztahy 

Partnerské vztahy a změny vztahů v novém prostředí mezi partnery je pro ženy velmi 

osobní téma. Je to především kulturou, převážně u Čečenek, kdy nejenže se jim těžko tzv. 

veřejně hodnotí, případně kritizuje muž, tak zároveň hovořit o partnerských vztazích 

otevřenější formou je pro některé nepřípustné. Jako příklad bych uvedla především Mariu 

z Čečenska a Taizu, které zde v novém prostředí, mají komplikovanější a složitější situaci. 

Marii také neznám příliš dlouho a náš vztah není příliš osobní, zároveň pochází z velmi 

tradiční čečenské rodiny, kde ženy zásadně nic „nepouští“ ven. Taizu znám nejdéle ze 

všech žen, se kterými jsem vedla rozhovor. Taiza a její rodina byla jednou z prvních 

čečenských rodin, kterým Berkat pomáhal. Žijí zde již přes osm let a velmi se snaží si 

udržet své tradiční hodnoty. Maria odmítla odpovědět na otázku jestli cítí od manžela 

alespoň částečnou psychickou podporu, když fyzicky jí není schopen pomoci především 

z důvodů jeho nemoci, v otázce partnerských vztahů a případných změn již jsem 

nepokračovala. U Taizy jsem zase měla pocit, že o osobních tématech mluví velmi 

zastřeně a vyhýbavě. Například na otázku, jak se muži vyrovnávají s novým prostředí, kdy 

jsem to spíše pro ní myslela z obecného hlediska, na což jsem dala důraz, přesto odmítla 

v tomto tématu pokračovat a na otázku neodpověděla. Poté mi ale vysvětlila, že již nemá 

příliš důvěru ve sdílení osobních témat s lidmi, neboť měla velmi negativní zkušenost 
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s nejmenovanou novinářkou a zároveň spisovatelkou, se kterou dělala intenzivní rozhovor 

do knihy autorky. Taiza s ní měla dohodu o naprosté anonymitě, kterou ale novinářka 

nedodržela a pro Taizu to byla nejen velmi složitá situace pro ní a její rodinu, ale také 

velké zklamání z nedodržené dohody, kterou měly ženy mezi sebou. Jediné téma, na které 

obě odpověděly z hlediska rodinných a partnerských vztahů bylo téma porovnání 

rodinného uspořádání u nich, v jejich rodné zemi a zde, v novém prostředí, jak to vidí ony, 

co jim přijde výhodnější a naopak, co se jim nelíbí. Téměř všechny ženy se plně shodly 

v tom, že jim je sympatické, kolik zde muži pomáhají ženám s dětmi a s rodinou.  

Maria na otázku, co se jí líbí na českých rodinách odpovídá: 

„…Mně se líbí, že manžel pomáhá doma své ženě, my jsme muslimové a podle Islámu 

manžel musí všechno dělat, mají to sice napsaný, ale nepomáhají. Například manželova 

příbuzná se vdala za Jordánce a ona je jako v bavlnce, nic nemusí dělat, jenom občas o děti 

a všechnu pomoc jí platí. A její ruce, úplně stejné jako malá holčička, oproti mým, já 

musela všechno dělat, jedno dítě nosit na zádech, druhý v ruce, třetí za ruku, když jsme 

doma se museli stěhovat…“. 

Nata hovoří především o tom, jak se muži zapojují do péče o děti, především ve volném 

čase. Líbí se jí, že muži jsou tu více ochotni se věnovat dětem, u nich tolik ne, spíše pracují 

a dětem se moc nevěnují. Tady je podle Naty běžné potkat tatínka na hřišti se svými dětmi. 

Také hodnotí postavení žen zde a u nich v Bělorusku: 

„… Tady je hodně žen, které se nebojí zůstat sami. Rozvádí se víc, tady se ženy nebojí říct 

nashledanou, já jsem samostatná. U nás je to složitější. Tady se žena nebojí jít za svojí 

láskou, mít pro dítě dva tatínky a být třeba svobodná matka. Tady se lidé neberou, nejsou 

svoji, mě to tedy přijde zvláštní i z toho hlediska lidského…“. 

Zároveň Nata ve svých srovnáních pokračuje a velmi zajímavě hovoří o rozdílu dětí zde a 

u nich, v Bělorusku: 

„…Je zajímavé pozorovat mého syna, když jedeme domů, do Běloruska, že je jiný než 

jeho vrstevníci. Nevím, čím to je, ale u nás jsou děti takové, že více vědí o životě, jsou 

dospělejší, dřív vyspělejší. Čím to je nevím, možná že rodiče jsou dříve zaměstnaní a děti 

zůstávají sami doma. Já to těm dětem u nás vidím na očích, jak ono hned kouká co a jak a 

proč, že tomu rozumí, vědí, jak to chodí. Teď ještě nedokážu odhadnout, jestli je to pro ně 

horší nebo lepší…“. 

Čečenka Taiza vidí rozdíly zpočátku v tom, že zde již lidé jakoby mají svůj život 

uspořádaný, ona ještě ne, oni museli řešit vše od začátku. Dále hovoří o tom, že Češi mají 

jinak vychované děti než Čečenci, kdy jejich rodinné vztahy jsou silnější než české, rodiny 
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u nich jsou silnější, jsou více pospolu. Více žen také upozorňuje na rozdíly v partnerských 

vztazích z hlediska rozvodovosti. Taiza říká, že zde se lidé rozvádějí lehce a pak 

upozorňuje především na děti, o které se poté stará jeden či druhý z partnerů a děti tím 

ztratí celistvost rodiny:  

„…Kolikrát jsem slyšela od dcery, že se třeba rozvedou rodiče a pak ty děti trápí. 

Z takového hlediska si myslím, že u nás je to opravdu lepší…“. 

Velmi obšírně se k tomuto tématu vyjádřila  Luda, která hovořila velmi otevřeně.  Použiji 

zde přímo její slova, neboť mi přijdou velmi výstižná: 

„… Já jsem vyrostla ve velikém kmenu rodinném. Mám 40 bratranců a sestřenic, je to 

hrozně velká suma, našich příběhů je strašně moc. U nás 80 procent manželství zachrání 

žena, protože tady žena nemá problém vrátit se z manželství ke své původní rodině, my 

ano, u nás to není tak lehké. Tady hodně vás sleduji, koukám na televizi, čtu noviny, 

časopisy, bavím se s lidmi a věřím tomu, že kdyby žena byla trochu trpělivější, mohla by 

dokázat cokoliv u vás. U vás ale hlavně vidí, že je ta demokracie, vidí svá práva, strašně 

žen tu říká a žije, že se postarají sami o sebe, chtějí být samostatné, ale nemyslí na ty děti. 

Nevadí, řeknou jim, chvíli budeš tady, pak budeš tam, my tě máme rádi atd., ale to dítěti 

nestačí, žena prostě musí dělat cokoliv, aby ta rodina byla pohromadě. Ano, jsou věci, 

které se nedají vydržet, ale většinou to jsou tak směšné věci kvůli kterým se tu lidi 

rozvádějí. Já jsem vydržela tolik věcí, přijela jsem ke své mámě, vybrečela jsem se a přijel 

na druhý den manžel a jela jsem domů. U nás máme takové přísloví:„ Manželská postel 

nemá mít dvě deky, má být jenom jedna“, a taky nemají mít mezi sebou dítě. Všechno se 

urovná v posteli, když je jedna deka, tak on tě za chvíli obejme, řekne ti promiň, nebo ty se 

mu omluvíš, jestli vidíš nějakou chybu, pak dojde, k čemu v manželství chodí a ráno se 

nad tím pousměješ a vše je dobré. Já jsem ten člověk, který by moc chtěl tu rodinu držet 

pohromadě, za jakoukoliv cenu (pláče“). 

Nata byla v otázkách na partnerský vztah více osobní a popsala změny následujícím 

způsobem: 

„… Když máte s někým ponorku, tak buď se velmi rozhádáte, nebo se sblížíte. My jsme se 

s manželem sblížili. Což by se u nás stát nemuselo. Doma, v Bělorusku by bylo všechno 

jinak, nevím jak, ale vím , že jinak. Manžel je rád, že jsem tady šla do práce , dostáváme 

díky tomu nové informace, doma má pocit, že se mu život přiblížil, je to lepší. ..“. 
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Kategorie č. 5  Děti a jejich adaptace 

V této kapitole většina žen je přesvědčena, že děti žádné trauma příchodem do nového 

prostředí nepocítily. Celkově hodnotí jejich aklimatizaci na nové prostředí jako daleko 

přirozenější a plynulejší než u dospělých, jejich rodičů. Z hlediska jazyka jsou děti velmi 

přizpůsobivé a učenlivé a dokáží se zapojit do češtiny snadněji. Souvisí to především s tím, 

že děti jsou zapojeni do společnosti ihned, v souvislosti s návštěvou české školy, kde jazyk 

slyší ihned a pravidelně. V tom jsou rodiče daleko více hendikepovaní a izolovaní a 

mnohdy se češtinu učí od svých dětí. Děti si také začlení do společnosti rychleji vzhledem 

k vazbám, které si vytvoří rychle a snadněji. Také příliš nehledají rozdíl mezi sebou 

vzájemně, kdo odkud je, nejsou svým původem tolik zatíženi a blokováni jak je to většinou 

u jejich rodičů. Lépe se podle výpovědí žen adaptují starší děti, které jsou do nového 

prostředí vtaženi právě prostřednictvím škol a různých volnočasových aktivit. Vždy je 

důležité, kdy děti do české školy nastoupí. Čím dříve, tím lépe. Problémy poté mají 

s učivem, s obtížností osnov a s nároky, které jsou na ně kladeny. 

Mladší děti potřebují více času a především mít pocit, že tu jsou vítáni a přijímáni, nejen 

svými rodiči, ale například (viz. dále) vlídné prostředí ve školce je pro dítě tou 

nejdůležitější zkušeností v nové zemi.  

Anka opírá adaptaci svých dětí především o zkušenosti z uprchlických táborů, kde strávila 

několik týdnů. Říká, že to pro syna byl velký zážitek, těžká zkušenost, neboť v době  kdy 

Anka se svojí rodinou přišli do ČR byla celkově velmi silná vlna uprchlíků, především ze 

zemí  bývalého Sovětského svazu: 

„ …Jednu noc jsme strávili asi sto lidí v jednom pokoji i když byl můj syn maličký tak to 

nějak prožíval, třeba když jsme museli stát obrovské fronty na jídlo. To byla pro něj 

obrovská změna a já jsem na něm pozorovala, že byl jiný, nervózní a choval se tak, 

neposlouchal. Nevím jestli to bylo tím příchodem ale já jsem trošku vnímala, že to bylo 

z těch front, na všechno se čekalo…“. 

Jako veliké štěstí Anka popisuje situaci, kdy se její syn dostal do školky a kde byla milá 

paní učitelka, která se k jejímu synovi velmi hezky chovala a mile ho přijímala: 

„…Učila ho českou kulturu, ukázala mu český jazyk. Stačí jeden člověk, který víc 

pochopí, že on to potřebuje. Takže já jsem byla vděčná, že on byl šťastný ve školce, že ho 

někdo má rád a věnuje mu pozornost, učí ho češtinu…“. 

Irina popisuje aklimatizaci svých dětí na nové prostředí jako celkem přijatelnou. Za 

zásadní zlom považuje chvíli, kdy se rozhodla je přesunout z ruské školy do české, kdy 



  73 

pochopila, že jinak tu budou izolovaní daleko déle, a jazyk se řádně nenaučí. Sama 

popisuje, že zpočátku to bylo pro její děti těžké, z ruštiny, kterou samozřejmě ovládají 

perfektně se najednou dostaly do prostředí úplně cizího jazyka: 

„…Dcera šla do páté třídy a syn do druhé, bylo jim 8 a 12 let. První rok a půl chodily do 

ruské školy, ale když jsem si uvědomila, že tady budu natrvalo, já jsem se prostě v průběhu 

jedné noci rozhodla, že je dám do české školy. Byl v tom trošičku problém, protože oni 

neuměly česky a ta jejich komunikace byla první půlrok omezená, psychicky měly trochu 

problémy ale šikanu nebo něco podobného nezažily. Pak se postupně ta situace zlepšovala 

a teď si ani oni neumějí představit, že by chodily do jiné školy než do české. Teď už 

absolvovaly i střední školu, dcera už chodí i na vysokou a myslím, že teď by nikdo 

nepoznal, že jsou z Běloruska…“. 

Taiza přidává svoji zkušenost s dětmi především z hlediska náročnosti české školy a 

nároků, které jsou na děti kladeny: 

„…Na začátku jim tu jako dětem bylo dobře, ale pak, když začaly chodit do školy, to bylo 

pro ně obtížné. Ty zkoušky, neboť oni tu nebyly od začátku základní školy, pro mladší 

dceru to bylo jednodušší, začala zde chodit do školy od první třídy…“. 

Běloruska Nata hodnotí celkově pozitivně zvykání si jejich dětí na nové prostředí a vypráví 

o tom následovně: 

„… Holčičce, která se narodila tady, té nechybí nic. Ta se neztratí. Ta se tu cítí jako Češka. 

Už pomalu zapomíná mluvit rusky, doma mluvíme rusky. Většinou. Ona na mě mluví 

česky. Děti jsou bezproblémový. Syn tu měl problém, když byl malý ve školce nerozumněl 

co si děti s učitelkami povídají, ale teď zpětně na něm nevidím, že by mu to způsobilo 

nějaké problémy …“. 

Luda na otázku dětí, jejich aklimatizace a zvykání si na nové prostředí odpovídá úplně 

jiným způsobem než ostatní ženy. Hodně své děti spojuje se vzpomínkami na jejich otce, 

který zahynul ještě v Čečensku a i podle toho, jaké děti mají vzpomínky na otce, tak podle 

toho porovnává, jakým způsobem se zde aklimatizují a jak se zde, v ČR cítí. Pobyt v ČR 

Ludu ovlivnil ve výchově svých synů, u kterých se, především u staršího, kloubí čečenská 

tradice s českým prostředím: 

„… Bohužel moc málo vzpomínek mají moje děti na otce, na ty zvyklosti, které jsme měli 

doma. Například starší syn, ten v sobě něco čečenského má, je o dost starší a sám se cítí se 

mnou a se svým bratrem hlavou rodinu, má tu těžkou pozici, hodně mi pomáhá, já myslím, 

že z něj bude hodný a poctivý táta své rodiny. Já se  v něm zde snažím vychovat to, co 

chybělo v mém manželovi, to znamená to, jak se musí starat o tu ženu, aby neměl , na co 
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koukne, hned v hlavě zákaz, zákaz, zákaz, aby se ta žena taky mohla bavit, šla někam 

s kamarádkami. Tohle mě donutilo až tady v Čechách, já chci , aby v této společnosti 

fungoval, chci aby pořád dával pozor na tu rodinu, aby pro něj byla důležitá, aby byli 

pohromadě a nechci, aby ji něčím ubližoval. Mladší syn to má jasné, já jsem Čech a nic 

jiného i když mu říkám i něco navíc. I když v něm cítím, že takovou tu čečenskou 

povinnost postarat se třeba o mě už v sobě má, jako že třeba řekne, že má taky nějaký 

korunky a že mi pomůže, když bude potřeba…“. 

Podobně uvažuje i Čečenka Maria, která na stejnou otázku odpovídá podobně, jako Luda, 

nemluví mnoho o tom, jak se její děti cítí zde, ale jak zde přemýšlí v souvislostí s jejich 

čečenskou tradicí: 

„… No nejstarší syn mi moc pomáhá a říká:“ Víš mami, já vystuduji a pak budu všechno 

dělat“. Takže mé syny vidím přebírat zde v Čechách roli otce, hlavy rodiny. Je to tím, že 

mám syny.  Říkají, že se neožení, dokud já nebudu zajištěná. Je to hodně čečenská 

tradice…“.  

 

Kategorie č.6  Budoucnost rodiny a jejich dětí v České republice 

Z pohledu žen ohledně svých dětí a jejich budoucnosti jsou všechny ženy zajedno. Jsou 

rády, že jejich děti tu žijí, studují a že mají místo, kde jsou v bezpečí, mohou se vzdělávat a 

najít dobrou, kvalifikovanou práci. O dětech mluví, že jsou zde spokojené, že si zde za ty 

roky zde strávené zvykly a cítí se tu být doma. Pouze dvě ženy, Čečenky, mluví i o tom, že 

by rády, kdyby se jejich děti mohly vrátit domů, alespoň jezdit na bezpečné návštěvy své 

vlasti i když jak sami uvádí, nepatří to podle nich z hlediska bezpečnosti do blízké 

budoucnosti.  

Uvádím zde postupně jednotlivé důvody žen, proč vidí budoucnost svých dětí zde 

pozitivně.  

Anka, která má zde za sebou především velmi komplikovaný partnerský průběh vztahu se 

ohledně svých dětí a jejich budoucnosti zde, v ČR vyjadřuje velmi jasně: 

„…Hlavně si myslím, že budou vzdělaní, že budou vždycky zapojeni do kulturního života, 

že mají lepší možnosti, mají Evropu blízko, mají možnosti studovat, zároveň pracovat. 

Dokud budu živa, budou studovat ( smích)…“. 

Další Běloruska Irina, která zde se svými dětmi žije deset let, mluví o svých dětech jako o 

lidech, kteří se cítí být Čechy a jinak to ani nechtějí.: 
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„… Budoucnost svých dětí vidím, že budou mít nějaké zaměstnání, teď studují, dostanou 

ten diplom, najdou si nějakou práci a budou obyčejnými občany. Dcera například už chodí 

i na vysokou a myslím, že teď by nikdo nepoznal, že jsme z Běloruska… “. 

Čečenka Taiza, která je zde v ČR se svojí rodinou také poměrně dlouho mluví o 

budoucnosti svých dětí také velmi pozitivním způsobem. Říká, že sami děti si svojí 

budoucnost zde musí zakládat, ale říká, že jim zde bude lépe než jim, dospělým 

v Čečensku. Další Čečenka Luda rozšiřuje názor na budoucnost svých dětí následovně: 

„…Myslím, že budou mít rodiny, budou žít, myslím si, že se budem navštěvovat, jestli 

Bůh dá a všechno skončí v Čečensku, tak můj starší syn se vrátí, ale nevěřím tomu, že 

mladší se bude chtít vrátit. Starší syn se chce vrátit, často o tom mluví  i dneska ráno jsme 

o tom  mluvili, on to má v sobě…“. 

Čečenka Maria, která má pět synů, hovoří na toto téma v podobném stylu, jako Luda: 

„…Ano, vidím tu budoucnost svých synů, chci , aby studovali, chci , aby jeli domů, do 

Čečny na návštěvu, když tam bude normálně ale jenom na návštěvu.  Myslím, že aspoň 

dvacet roků tam klid nebude, já si to myslím, nevím proč, ale Bůh…“. 

V závěru této kategorie bych řekla, že vše shrnuje Běloruska Nata, která na otázku jak vidí 

budoucnost svých dětí odpovídá následujícím jasným způsobem: 

„…Skvěle, oni už se tu zařadily do společnosti, studují, můžou cokoliv dělat, tady myslím 

problém nebude…“. 

 

Kategorie č.7.  Návrat   

V této kapitole jsem se zaměřila na otázku, zda by se ženy chtěly vrátit domů, ať už samy, 

či se svými rodinami.  Další otázka směřovala  k tomu co jim zde schází, co tu postrádají, 

co se jim zde nelíbí a proč.  

Ohledně návratu domů, polovina dotazovaných žen, přesněji všechny tři ženy z Běloruska 

by se vrátit již nechtěly. Cítí se zde spokojené a to je pro ně důležité. Běloruska Nata asi 

nejvíce vysvětluje své důvody: 

„… Já už tam žít neumím, už jsem tady, vím kam, pro co se kvůli čemu obrátit, tam už to 

neumím, tam jsou taky změny. Život jde dál, já už jsem doma tady, už je to dlouhá doba co 

jsme tady…“. 

Při rozhovorech s ženami z Čečenska je cítit větší ambivalence při otázkách návratu do 

jejich země než u Bělorusek. Během mé několikaleté práce s migranty zde v Čechách jsem 

se s tímto názorem setkala u většiny Čečenců, se kterými jsem přišla do kontaktu. Vždy 

lidé mluvili o tom, že by se chtěli vrátit či že se vrátí, ale překážkou jim byla či je 
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nestabilní bezpečnostní otázka v jejich zemi, především pro jejich děti. Když jsem 

pracovala rok s čečenskými uprchlíky v Ingušsku, v uprchlických táborech, byla odpověď 

na otázku návratu do jejich země téměř shodná s výpověďmi žen v mém výzkumu. Ženy 

jednoznačně vypověděly, že by se kvůli dětem vracet domů nechtěly ale že sami ony ano. 

Čečenka Luda dodává: 

„… Je to trošku složité, mě tu domov strašně chybí, strašně! Máma, děti, manželova 

rodina, všechno…jenomže jak se tam vrátím, mám se opět bát? Co děti? Můj starší syn? 

Nemůžu ho pak nikam pustit, je to tam furt nebezpečný, možná si řekneš, že většina lidí 

tam žije, nic se jim nestane, ale já se bojím, ten strach, strašně veliký strach, jo…..že prostě 

převaha toho strachu je veliká...“ 

Taiza, která je tu ze tří čečenských žen žije nejdéle odpovídá takto: 

„… Já bych chtěla vidět svoji maminku, ne žít tam, ale mít možnost, abych se tam mohla 

vždy jet podívat. Časem abych tam mohla jezdit třeba na dovolenou, ale jinak bych mohla 

žít tady, s dětmi, kvůli nim ...“. 

 

Na druhou otázku, co ženám zde chybí, co tu postrádají a co jim zde vadí jsem se dostala 

podobné odpovědi bez rozdílu národnosti. Především zde ženy postrádají své rodiče, svoji 

širší rodinu a svoji původní společnost:  

„…První tři, čtyři roky ta společnost, jako kamarádi, kamarádky, s někým někam vyrazit, 

no,ale teď už ne, teď už mám spousty kamarádů zde, už mi to nechybí. Spíš mě chybí čas 

s někým vyrazit…“. ( Irina ) 

„…Samozřejmě rodiče a kamarádi, rodiče mám v Bělorusku a kamarády, se kterými jsem 

vyrůstala. Ty člověk nemůže najít za rok, kamarádi se pěstují…“.(Nata) 

„…Postrádám zde ten běloruský život, tu přírodu, to dětství. Tady není velký rozdíl mezi 

státy a mentalitou  ale necítíš to zde, já tady nevyrostla. Některé věci nechápu, vtipy, 

pohádkám ani nerozumím, není to moje, nemáš tu energii odkud jsi čerpala. Mám doma 

svoji břízu, která rostla celý můj život, rostla se mnou…“.(Anka) 

 

Kategorie č.8  Instituce, organizace, česká společnost 

V poslední kapitole rozhovorů jsem se zaměřila na otázky, co v ČR ženám a rodině nejvíce 

pomohlo, co by se mělo změnit, ať už ze státní sféry nebo nezávislé, jaká změna by 

celkově migrantům pomohla. Zároveň se ptám, jaký mají názor na Čechy, jak by se 

případně měla změnit česká společnost, aby se zde příchozím žilo lépe. Také se 

s některými ženami vracíme na začátek jejich fungování zde v ČR a ptám se co jim 
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pomohlo či co by jim pomohlo, když přijely s rodinami a byly zde úplně samy v novém 

prostředí. Ženy na mnoho z těchto témat vypovídají podle vlastní zkušenosti, podle jejich 

momentální situace a každá trochu jiným způsobem. Zároveň se do Čech ženy a jejich 

rodiny dostávaly různým způsobem. Zde hraje roli především národnost, kdy Čečenci sem 

většinou přišli z Polska a strávili nějaký čas v uprchlických táborech, Anka z Běloruska 

taktéž. Ostatní dvě ženy z Běloruska sem přijely přímou cestou do Čech a ihned si zde 

vytvořily určité zázemí. Velkou roli zde hrála i finanční stránka rodin. Kdybychom ale 

hledaly společná vyjádření žen například na českou společnost, ženy se shodují v tom, že 

by Češi mohli být k nově příchozím více otevření, důvěřivější a přátelštější. Češi na 

všechno potřebují více času, aby někomu důvěřovali a pak se k němu více otevřeli, aby ho 

přijali. To spojují i s administrativou a jednáním s úředníky.  

Běloruska Nata o vstřícnosti povídá takto: 

„…Na úřadech jsou vstřícní víc než u nás. je to tu lepší. Vstřícní jsou lidé ano, ale každý 

má svůj prostor a pevně omezený, u nás mají lidé k sobě blíž, tady si každý hlídá svoje…“. 

Anka z Běloruska zase má na úředníky opačný názor a říká, že úředníci jsou nejvíce 

uzavření před cizinci: 

„…Pomohlo by mi, kdyby lidé byli více otevřeni, třeba úředníci, poprvé kam se vždy 

chodí jsou úředníci a ty jsou nejvíc uzavření. Takže třeba děti ve škole, s maminkami se 

první rok vůbec nekomunikuje, druhý už je lepší a třetí…jsou to milí lidi ale oni mají tu 

bránu, kdyby nebyla ta brána…nevím jestli je to vůči cizincům, mě se to zdá, že mají 

trošku tu bránu a občas nemám síly jí otevřít. Já nechci nikomu dokazovat, že jsem 

opravdu taková, ale musím mít vždycky tu sílu…“.  

Na stejné téma, jestli jsou Češi k nim otevření jsem se zeptala Čečenky Taizy a její 

odpověď je téměř shodná s těmi předchozími: 

„…Moc ne, nejsou důvěřivý a jinak když ten člověk začne důvěřovat, mají z nás pak 

opačný dojem, pak jsou v pohodě. Já to třeba porovnávám jak se ke mně chovali v práci na 

začátku, to bylo těžší, první rok, ale teď už je to lepší. Naopak teď říkají, neodcházej, 

párkrát se stalo, že jsem chtěla odejít a teď naopak, mají mě rádi tam kde pracuji…“.  

Dále se ženy vyjadřují a negativně upozorňují na  systém, například systém azylové 

procedury a především problém v tom, že jste-li v azylu, nemůžete si legálně najít práci, 

což poté kohokoliv izoluje a nedovoluje mu zde rozvíjet život naplno, postarat se sám o 

sebe: 

„…Aby nám zde daly trošku svobodu, to, že tu chceme pracovat, žít normálně, rasismus tu 

obecně je. Třeba ohledně práce, když vidí lidé náš pas, čečenský, tak jsme omezený, cítím 
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to, ale jinak bychom práci rádi dostaly. Bylo by fajn, kdyby tu lidi byli trošku 

otevřený…“.(Maria) 

„… Mám výhrady k systému, já jsem zde žila deset let, měla jsem tu dlouhodobý pobyt, po 

deseti letech jsem dostala trvalý pobyt a pak až jsem mohla pracovat jako obyčejný 

zaměstnanec a v tom  je chyba. Člověk, který tady dlouhodobě žije tak on by chtěl 

pracovat, jako obyčejný zaměstnanec, prodavačka, uklízečka apod.  ale on z hlediska 

byrokracie nesmí a v tom je háček, protože jakmile já jsem dostala trvalý pobyt, hned jsem 

šla pracovat.. Předtím jsem mohla pracovat jenom ve svém podniku, ve svém s.r.o. nebo 

jako podnikatel…“.(Irina) 

Poslední ženou se na toto téma vyjadřuje Taiza: 

„…To omezení, nesmíme tam, ta svoboda chyběla, ve smyslu že jsme nesměly pracovat, 

když jsme byly v azylu…“. 

Čečenka Luda vidí problém z hledisku administrativy a úředníků v tom, že obecně chybí 

osobní setkání, ať už s úředníky anebo s lidmi vzájemně. Vypravuje, jak se jí podařilo 

získat byt právě tím, že osobně zašla na úřad a s úředníkem mluvila. Šla tam, jak sama 

říká, bez předchozí domluvy a teď je přesvědčena, že osobní setkání jí velmi pomohlo: 

„…Lidé na to už nejsou zvyklý, lidé zde se málo o sebe navzájem nestarají, třeba můj 

přítel má chalupu 30 let a neví kdo je jeho soused. Když tomu sousedovi někdo zemřel já 

říkám příteli půjdeme mu říct, že je nám to líto atd. On říká, já ho neznal atd. já jsem k nim 

pak šla a řekla jsem jim že je mi to líto. Vy prostě nestíháte. Vy máte tolik věcí, co děláte, 

musíte vyřídit, že nějaké věci máte rozepsaný na minutu ale navzájem nemáte čas. My na 

těch úřadech jednáme přímočařeji…“.  

Anka hodnotí byrokracii v Čechách jako velmi náročnou a komplikovanou. Vzpomíná na 

to, když se jí narodilo zde v Čechách druhé dítě, dcera, musela znovu pro ni žádat o azyl.  

„…S  miminkem, které se jen narodilo, to je pro mě trošku problém, ale asi jinak to nejde. 

Musela jsem pětkrát na úřad…a tak dál .pořád nějaké papíry, už toho je hodně. Když už 

dají ty papíry dohromady, tak ti to přijde jednoduché, ale nikdy nevíš, co budou 

potřebovat. Musíš si nastudovat všechny zákony, kde jsou, prostě to je zkušenost taková, 

ale ono to asi jinak nejde, ale když to všechno máš, tak to je jednoduché…“.  

Shodně ženy vypovídají o neziskových organizacích, které jim v začátku mnohým 

pomohly: 

„…Měla jsem štěstí na organizace, měla jsem kurz češtiny, měla jsem v Brně možnost 

studovat celý měsíc, to mi dalo tu kulturu, ten vztah, ten první kontakt, který je 

nejdůležitější…“. 
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„…Všude ( neziskové organizace pozn. aut.) jsem dostala pomoc a nejsem jediná a když 

slyším, jaké lidi tu měli problémy, tak jsem šťastná, že Bůh nad námi držel ochrannou 

ruku. A taky to, co jsem tu dokázala, bych bez cizí pomoci nedokázala. Teď se snažím 

získat české občanství, když jsem jim ukázala svůj životopis, který si přečetli, ti lidé 

plakali z toho, co si o mě přečetli…kdyby nebylo  lidí, kteří mi pomáhali, starali se jak mi 

pomoci, tak pak přišla i ta radost a ta bolest se začala pomalinku tlumit a to mě strašně 

pomohlo dát se dohromady. Já si teď myslím, že máme všechno, máme své zdraví, děti 

jsou zdraví, mamince volám, takže tak…“. 

3.7 Závěry 

Ve své práci jsem se zajímala o životní příběhy žen, migrantek, které přišly se svými 

rodinami žít do České republiky. Zabývala jsem se jejich zkušenostmi a názory na jejich 

pobyt zde. Na  prožívání jejich životních změn a adaptaci na nové prostředí . Zjišťovala 

jsem výzkumnou metodou polostrukturovaných rozhovorů jednotlivá témata, která jsem 

při analýze dat specifikovala do osmi kategorií:.  

� Rozdíly, změny 

� Ženy 

� Muži očima žen 

� Partnerské vztahy 

� Děti a jejich adaptace 

� Budoucnost rodiny a jejich dětí v ČR 

� Návrat 

� Instituce, organizace, česká společnost 

 

Mezi zajímavá zjištění u jednotlivých kategorií lze považovat názory na rozdíly a změny 

v jejich novém prostředí. Všechny ženy kladou důraz na samotu a izolaci, ve které se zde 

s rodinami ocitly a především nemožnost obrátit se o podporu a i o základní potřeby na 

svojí širší rodinu, na které byly silně závislé a u nichž to byla samozřejmost. Ženy se zde  

daleko více osamostatněly a přijaly více rolí než na které byly doma zvyklé.  Velmi rychle 

také přijaly fakt, že zde musí ihned pracovat.  V jejich původním prostředí na to nebyl 

dáván takový důraz a okolnosti je k tomu příliš nevedly. Za těžké období většina žen 

považuje především příchod do nového prostředí a komunikační bariéry v českém jazyce. 

Zároveň každá žena má své vlastní příčiny těžkostí, kterým zde musely či stále musejí 
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čelit: komplikovanost azylových řízení, izolace ve společnosti, nevyřešené základní 

existenční otázky jako je bydlení, zaměstnání, dokumenty.  

Z výpovědí žen dále vyplynulo, že muži zde v novém prostředí jsou velmi frustrováni 

nemožností se dostatečně zapojit do systému a tím především postarat se o svoji rodinu a 

udržet svoji tradiční roli. Nejenže čelí vlastním pocitům neschopnosti se postarat, ale 

zároveň jsou více izolovaní od společnosti a nového prostředí než jejich ženy, případně 

děti. Ženy ve výpovědích potvrdily fakt, že muži se musí sami se svou těžkou situací 

vyrovnat a konkrétním způsobem ji řešit. Nikdo jiný jim nemůže pomoci, než oni sami.  

V partnerských vztazích páry prošli či procházejí různými etapami a každá žena hodnotí 

svůj vztah různým způsobem. U žen, které vypovídaly otevřenější formou na toto téma 

převládá pocit, že přes všechny těžkosti se jejich vztah posílil a má nadále z čeho čerpat.  

Domnívám se, že nejdůležitějším motivačním faktorem ovlivňujícím rozhodování rodin a 

především žen pro život v novém prostředí, v jiné zemi, je respondentkami považována 

budoucnost jejich rodin a především lepší budoucnost pro jejich děti. Všechny ženy se  

shodly tom, že jejich děti tu mají svobodnou možnost se vzdělávat, studovat kvalitním 

způsobem a rozvíjet se. Zároveň ženy považují za důležité, že jejich děti jsou v bezpečí. 

Z vlastní zkušenosti musím plně potvrdit fakt, že je to především u Čečenců, velmi 

opodstatněná priorita.  

Přesně polovina žen, tři Bělorusky by se zpět do své země vracet nechtěly. Naopak 

všechny tři Čečenky uvedly, že jsou zde spokojeny, kvůli dětem zůstávají, ale rádi by 

alespoň jezdily do své země na návštěvy.  

Všechny ženy shodně potvrdily, že se tu cítí v izolaci, že tu postrádají širší rodinné zázemí 

a podporu. Shodují se v názoru, že Češi jsou uzavřenější a spíše nedůvěřivý k cizincům, 

především na úřadech chybí optimální vstřícnost a komunikace. 

3.8 Fakta a doporučení  

Nejpřekvapivějším faktem, který byl pro mne osobně zcela novým pohledem, bylo zjištění, 

že pro respondentky není až tak podstatné, jak ony  se cítí a jak ony zvládají svůj náročný 

úkol čelit těžkostem v novém prostředí. Důležité pro ně je, aby se zde skutečně cítily doma 

jejich děti, aby se vzdělávaly a necítily zátěž a handicap oproti ostatním dětem, aby jejich 

muži si zde zvykli a stali se jejich partnery, které potřebují nejen ženy, ale i systém celé 

jejich rodiny. Ženy jsou zvláštní sociální skupina. Prostředí, kultura a tradice, ze kterých 
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jejich rodiny pocházejí, kvalita vztahů a předchozí způsob života je pro ženy většinou 

velmi důležitější než pro jejich manžele či děti.  

 Z výpovědí žen jsem si tedy opět uvědomila, jak složitá, náročná a naprosto 

nenahraditelná je jejich role zde, jakým způsobem svoji rodinu vedou k co nejlepším 

možnostem života a adaptaci na českou společnost. Sami ženy dávají svým dětem a 

mužům vlastní psychologickou intervenci ale jim samotným jí nikdo neposkytuje. Za 

důležité proto považuji realizaci programů pro tyto ženy především ze strany nevládních 

organizací zaměřené na určitou duševní očistu a psychologickou podporu. Za inspirativní 

považuji program, který v rámci komunitního centra Inbáze realizuje již několik let o.s. 

Berkat. Jedná se o multikulturní skupiny Kruhy, kterých se účastní ženy různých kultur a 

společně sdílejí, co mají společné i odlišné. Jejich denní problémy a radosti, poznávají 

kulturu a tradice rodných zemí a vzájemně se zvou ke společnému stolu s pravidelnou 

ochutnávkou tradičních jídel.  

Domnívám se, že by se tato pomoc nemusela týkat pouze žen, které se vyrovnávají 

s obtížnostmi jejich pobytu zde ale i mužů, kteří jsou pro tyto aktivity daleko hůře 

podchytitelní.  I na ně by se různé programy mohly zaměřit. U mužů je psychologická 

podpora důležitá i z naprosto základního důvodu přiznat si, že mám problém. V praxi se 

osvědčilo podněcování mužů, aby se rekvalifikovali, zvyšovali si vlastní kvalifikaci a aby 

neochota zaměstnávat cizince v této společnosti byla prolomena například dobrou 

připraveností, vzděláním mužům v profesi. V rodině je důležité nechat formální 

rozhodování na mužích, nezasahovat do jejich tradičního uspořádání, neboť změny uvnitř 

rodiny se sami vyvíjejí. 

Ze zkušeností práce s migranty se osvědčila otevřenost v komunikaci nejen s ženami ale 

také s jejich muži. Dobré je neustále muže informovat například o akcích, které jsou 

organizovány v prostředí, kterého se účastní jakýkoliv člen rodiny, například dětské 

programy. Je důležité mužům neustále dávat najevo, že jsou vítáni a dávat jim prostor se 

zapojit.   

Jakékoliv změny, které přicházejí z vnějšího prostředí a přirozeně se objevují je důležité, 

aby se náležitě v rodině otevřely a komunikovalo se o nich. Například u žen, které jsou 

zaměstnány je nezbytné, aby jim kolegové či nadřízení důkladně vysvětlili fakta, která 

sebou nová práce přináší a aby ženy sami toto dokázaly předat a seznámit jejich partnery 

s novými skutečnostmi Je prospěšné, aby ženy i muži pochopili reálnou situaci, aby věděli, 

čemu čelit a jak si vše co nejlépe zorganizovat. Zároveň je dobré rodinu, především 

partnery, celkově podpořit v jejich úsilí se zde co nejlépe zapojit do společnosti.  
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3.9 Doslov 

V České republice se zvyšuje počet etnicky jiných, kteří přicházejí do méně etnicky 

homogenního prostoru v České republice.  Opakovaně to vyvolává otázku zda je možné 

soužití etnicky pluralitní společnosti. Tak jako je důležité a nesmazatelné kulturní zázemí 

jakéhokoliv národa, tak i zkušenosti lidí mezi jednotlivými etniky je podmíněno 

vzájemnou interakcí, každodenní zkušeností konkrétních kontaktů, vztahů mezi lidmi 

apod. Jak uvádí Ivan Dubovický „ každodenní interakcí nejenže poznáváme druhé, ale 

současně definujeme sami sebe, znovunalézáme svoji vlastní identitu. Jsme ovšem přitom 

ovlivněni  nejen bezprostředními zkušenostmi, ale i řadou stereotypů a předsudků“ ( 

Dubovický 1998). Z těchto důvodů jsem přesvědčena, že jakékoliv informace a podněty o 

lidech z jiných kultur mohou vést k vzájemnému přiblížení svých životů, pocitů, radostí a 

obav. Zároveň věřím, že mohou přispět k boření mýtů, předsudků, vlastních představ a 

vžitých klišé a k posilování tolerance a etnické snášenlivosti. Jedině zájmem o ty druhé 

můžeme zlepšit vzájemné soužití obyvatel z různých zemí.   
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3.11 Přílohy 

  

Seznam příloh 

Příloha č.1 Výzkumné otázky 

Příloha č.2 Přepis rozhovoru č.1   

Příloha č.3 Přepis rozhovoru č.2  

 

Výzkumné otázky 

� Co Vás jako první napadne, když se řekne „postavení čečenské (běloruské) ženy“? 

� Porovnejte situaci rodinného uspořádání (vztahů) předtím a nyní, v čem spatřujete 

největší rozdíl, problém? 

� Dochází ke změně postavení žen a mužů v novém prostředí? Jestli ano, jaké změny 

to jsou? 

� Jak vidíte postavení české rodiny, jaký je rozdíl, co se vám zdá výhodnější a 

naopak v čem spatřujete případně problém? 

� Jaké postoje v rodině zaujímají ženy při změně životního působiště? Co je pro ně 

nejtěžší? 

� Jak se s novou situací ve své rodině vyrovnávají muži? Čemu nejhoršímu čelí? Co 

jim pomáhá? 

� Jak se adaptují děti, jaké mají nejčastější problémy a co jim dělá radost? Jak vidí a 

jak „využívají“ rodinných změn? 

� Z hlediska partnerských rolí, vztahu, co se u Vás změnilo? 

� Jak vidíte budoucnost svých dětí, co jim chcete předat z vašich rolí? 

� Co by se mělo zde, v ČR, zlepšit, změnit, aby se vám žilo lépe, co by vám 

pomohlo? 

� Každá situace má svou pozitivní i negativní stránku, alespoň se to tvrdí. Jaká u Vás 

v souvislosti s pobytem v ČR převažuje?  

� Vnímáte změnu svého postavení v rodině? Pokud ano, je Vám tato změna 

příjemná? 

� Co u nás (v ČR) nejvíce postrádáš? 

� Chtěla by ses vrátit domů? 
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Rozhovor č.1, žena z Běloruska, 32 let 

 

Jak dlouho jsi v České republice? 

V České republice jsem pět let, přijela jsem se synem, kterému bylo v té době tři roky. Teď 

mám dvě děti, jedno se narodilo tady, dcera, která se  narodila v roce 2005. 

A žiješ tady s kým?  

Žiji zde s manželem a se svými dvěma dětmi 

Co tě napadne první, když se řekne „postaveni běloruské ženy“ zde, v České republice? 

První mě napadne, že ona musí pracovat. 

U vás to tak nebylo? 

Tam na to nebyl kladen takový důraz. A tady jsem pochopila, že tady musíš pracovat, 

makat. 

Kdybys měla porovnat situaci svého uspořádání rodiny, uspořádání vztahů a 

celkového rodinného systému, předtím v Bělorusku a teď tady  v České republice, 

v čem vidíš největší rozdíl? Co se změnilo? 

Nejvíc se změnilo to, že jsem tady sama a rodina, žádné příbuzné tu nemám, jenom 

manžela a děti. A všechno je na mě, jako ten život je na mě. V Bělorusku jsem se vždy 

mohla na někoho spolehnout, ráno jsem vstávala, a věděla jsem, že můžu zavolat mamince, 

babičce, dědečkovi a poprosit o radu. A tady jsem jen já a moje hlava, vím, že se musím 

spolehnout sama na sebe. 

Myslíš. že dochází ke změně postavení mužů a žen v  novém prostředí? A jestli jsou 

nějaké změny, tak jaké? Změny s porovnáním s Běloruskem 

 od doby kdy jste přišli  s manželem sem? Změnilo se vaše postavení např. v rodině? 

Ano, já mám zde hlavní roli a cítím se tu trošku jako muž. Jako hodně silná ženská, na 

které leží osud té rodiny. I když to možná není tak, ale já se tak cítím. Velká zodpovědnost 

je na mě, nebo já tu zodpovědnost na sebe vzala. 

A kde je ta manželova?  

Někam zmizela, asi jako ten muž, hůř zvládá tu změnu, nebo potřebuje větší čas, možná 

pět let, možná deset. 

Teď už je to pět let?  

Ano, trošku je cítit změna, začíná rozumět tomu, že musí táhnout tuhle rodinu, že role 

manžela je důležitější. Ten má zabezpečit rodinu a já trošku cítím, že pár kilogramů 

zodpovědnosti ze sebe mám dole, ale jen maličko. 

Ta tíha tam stále je? 
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Ano! 

Jak on to potom řeší když cítí, že tu roli jsi převzala ty ? 

 Určitě má depresi, ale nic nemůže udělat, protože nikdo mu nemůže pomoct, to musí jen 

on sám, když na to přijde, překoná své předsudky, komplexy a spousta různých věcí, které 

má prostě v hlavě a ty mu nedávají možnost  zapojit se do společného života. 

Jak ty vidíš postavení české rodiny s porovnáním s Běloruskem, co se ti zdá ze svého 

pohledu výhodnější a naopak v čem třeba spatřuješ problém? Jak se koukáš na 

českou rodinu a porovnáš to s tou svojí, s tím svým systémem vlastní rodiny? 

No mě připadá, že tady je velký rozdíl mezi manželem a manželkou, že žijí svůj zvláštní, 

oddělený život, že většinou  manželka má své kamarádky atd. O víkendech jsou třeba 

pohromadě, ale nemají takový ten společný život přes celý týden. Mě se to tak jenom zdá, 

možná to není tak, ale já to tak vidím. Třeba náš život je takový, že musíme vyprávět jak to 

bylo, co bylo, prostě jako jeden celek, i když je to složitý to dělat, tak to tak máme.A tady 

se mi zdá, že žena je jeden celek a muž druhý celek.A že se o něčem dohadují a že ten 

život klamou a pořád, a pořád a že není to spontánní. Ale je to jen můj názor. 

A u Vás v Bělorusku? Tam je naprosto běžné, že ženy pracují?  

Hmm, to je stejné, velký rozdíl v tom není. 

Není u vás třeba větší pravidlo, že ženy spíše zůstávají v domácnosti? 

Ne. 

Sama si myslím, že naše kultury nemáme až tak odlišné. 

Nemáme, to souhlasím, určitě ne. 

Jaké postoje v rodině zaujímají ženy při změně životního působiště, co je pro ně 

nejtěžší? Trochu opakuji svoji otázku, kdybych se tě znova zeptala na chvíli, kdy jsi 

sem přijela s rodinou, jaká největší změna, i když jsme zmínily práci, u tebe ještě 

nastala? Mohla by jsi si vzpomenout ještě na jinou roli?  

Asi to, že jsem byla sama, že jsem nemohla, když jsme se s manželem hádali, kam jít. Že 

jsem věděla, že nemůžu nikomu zavolat, nemůžu nikam jít. Nemáš kamarády tady a 

příbuzné, to že jsem tu sama a pořád tu samotu cítím i když mám spoustu známých, 

spoustu lidí je kolem mě ale nejsou to moji. Pochopila jsem to až teď, po pěti letech, že 

stejně jsem sama. Že jsem jiná a nemůžu už s tím nic udělat.  

Čemu myslíš nejhůř, když se budeme bavit o tvém muži, čemu nejhoršímu on tady 

byl vystaven, co pro něj tady bylo nejhorší, když sem přijel a začali jste jako rodina 

fungovat? 

Asi nejhorší bylo najít tu práci. Protože on je umělec a nemůže hledat obyčejné práce. 
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V Bělorusku se svým povoláním neměl problém? 

On tam měl kontakty a automaticky něco se dělo kolem něj, známí chtěli obrázek, někdo 

poradil támhle nějaký časopis, prostě to byl takový kolotoč, maminka, přátelé, vystavit 

něco, už to byl prostě zákon toho kulturního života. A tady začít to prostě nešlo, já 

neříkám, že se nesnažil, snažil se, chodil do nakladatelství, galerií, prostě vše co se točilo 

kolem jeho profese. 

Takže si chtěl udržet svoji profesi? 

Ano, na začátku určitě chtěl. A pak už tomu nevěřil. 

Zkusil tedy i něco jiného? 

Ano, zkusil, určitě. Začal pracovat manuálně a vydržel to maximálně tak osm měsíců.To 

prostě není práce pro umělce. Cítil se vždycky hrozně unavený, spíš vyčerpaný, jako 

energicky. 

Kdybys mohla říci kdy to bylo nejtěžší během vašich pěti let co jste zde, pro něj a pro 

tebe? 

Nejtěžší to bylo asi v půlce, když už já měla práci, která se mi líbí, měla jsem školu, kterou 

jsem studovala, mě se dařilo. A čím dál tím víc. Učila jsem se novým věcem, měla jsem 

spoustu známých a těch přibývalo, ale manžel naopak se uzavíral víc a víc. Nejvíce asi 

když jsem byla těhotná, to byla asi nejtěžší doba……..( usedavě pláče….omlouvá se a 

stále je překvapená z tolika slz…….) 

 To bylo náročný, neboť jedno těhotenství jsem prožila doma, v Bělorusku a druhé tady 

v Čechách a to byl obrovský rozdíl. Tam se o mě všichni starali, myslím příbuzné, vždycky 

jsem měla oporu, hýčkali (smích) , ale tady mě nikdo nehýčkal, to je těžké….( pláče…) 

Z hlediska partnerského vztahu, když mluvíme o tvém muži, že je to pro něj těžké, 

jak se to projevovalo ve vašem vztahu? Na tobě, na dětech? 

Projevovalo se to tak, že jsme se pořád hádali a že manžel si vždy vše vylil na mě. Hádky 

byli kvůli různých drobnostem, které by mě ani nenapadlo, že je to problém. Tento 

problém začal být větší a větší a já vždycky to musela poslouchat. Nevěděla jsem kde jsem 

já, kam se můžu schovat, poslouchat jsem musela to co nechci, že ten manžel musel 

vždycky vybouchnout a své deprese musel na někoho vylít. A to jsem byla já, i když jsem 

to nechtěla. Ale myslím, že ten vztah přesto máme pohromadě, to jak jsme začínali a jak 

jsme teď, že ten život máme společný, teď si i více rozumíme, nerozdělilo nás to, jenom mi 

to bylo líto, že se tak choval, proč se to dělo. Ale manžel tomu taky rozuměl, ale nemohl se 

ovládat, je to těžký…ale jsme stále spolu, já si nikdy neumím představit život bez něj, bez 

dětí, že to tam pořád máme. Prošli jsme si různými fázemi a možná jsem víc pochopila, že 
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tady nikoho nemáme a že máme jen sami sebe. A to je v něčem plus a v něčem mínus.Ale 

plus je určitě v tom, že to rodinu udrželo, že jsme tím prošli a že další překážky nás 

nerozdělí. 

Teď kdybys to zhodnotila na začátku a teď po pěti letech, myslíš, že to nabírá 

pozitivní směr?  

Ano, já jsem to vždycky věděla, že jsem v klidu, a že manžel teď začíná chápat co pro něj 

rodina znamená, co pro něj znamená manželka, že to není maminka, ale manželka, a že 

k tomu přišel teď. 

Takže i cítíš, že si tě třeba víc váží?  

Ano, ano, teď jsem to začala cítit, že si mě manžel váží , že ho to mrzí, jak se choval , že si 

váží toho, že jsem to vydržela. 

Chtěla bych se tě zeptat na děti, tedy hlavně na tvého staršího syna. Jak jsi na něm 

pozorovala tu změnu. Kolik mu bylo let, když přišel do Čech, byl malinký, viď?  

Ano, malinký, měl skoro tři roky. 

Jako teď má můj syn, ten věk si umím trochu představit. Co myslíš, jak on se s tou 

změnou vyrovnával, jaký měl nejčastější problémy, nebo trápení a naopak co mu 

nejvíce dělalo radost?  

Těžký pro něj bylo to, že jsme zažili tábor, (uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách - pozn. 

autorky) ale zažili jsme ho jen malý kousek, tři týdny. Myslím, že to bylo pro něj velký 

zážitek, těžký, protože tam v tu dobu přijelo hodně Čečenců, což tam bylo strašně moc lidí. 

Jednu noc jsme strávili asi sto lidí v jednom pokoji. I když byl maličký tak to nějak 

prožíval, třeba když jsme museli stát obrovské fronty na jídlo, fronty na oběd, na snídani a 

to taky prožíval, neboť to byla obrovská změna. Já jsem na něm viděla, že byl jiný, 

nervózní a choval se tak, neposlouchal. Nevím jestli to bylo tím příchodem, ale já jsem 

trošku vnímala, že to bylo z těch front, na všechno se čekalo. 

Je asi těžké naučit dítě ve třech, čtyřech letech trpělivosti. 

Ano! Pozorovala jsem na něm, že je to pro něj těžký, ale teď už na to ani nevzpomíná, to si 

myslím, už ani nepamatuje. Měl ohromné štěstí ve školce, že jedna učitelka byla strašně 

hodná na něj.  

To bylo už tady v Praze nebo ještě v táboře? 

Ne, to už bylo tady, tam jsme byli jen tři týdny. To jsme se dostali do Prahy a tady šel do 

školky, ve čtyřech letech a to strašně pomohlo, že jen jedna učitelka byla strašně milá. 

Strašně ho učila tu kulturu českou, ukázala mu jí, ten jazyk. Stačí jeden člověk, který víc 

pochopí, že on to potřebuje. Ve školce nebyli skoro žádný cizinci, byly tam samý český 
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děti, nechtěli ho přijmout, ale přijali, protože musí, podle zákona a tak. Takže já jsem 

vděčná, že on byl šťastný v té školce i když byl občas unavený ale byl šťastný. Že ho 

někdo má rád a věnuje mu pozornost, učí ho češtinu. 

A jak syn vnímal tu změnu u vás, u jeho rodičů? To musel vnímat, přeci jen se váš 

vztah s manželem měnil. 

To bylo všechno podle toho jaký byl tatínek. Když tatínek je hodný, cítí se dobře, tak syn 

je stejný, když se tatínek nějak divně chová, taky začíná být divný. Ale on za to nemůže, 

on to dělá automaticky. 

A bylo toto i v Bělorusku, choval se tvůj manžel tak i tam?  

Ne, to bylo jenom tady. V Bělorusku jsem ani nevěděla, že se to může stát. S tím 

člověkem, kterého znám dobře. (žena si prožila se svým mužem velmi těžké období, kdy 

manžel stupňoval svoje deprese a  nervozitu a vše končilo až fyzickým napadáním, 

především v těhotenství, pozn.autorky ) 

Jakou vidíš u svého syna a své dcery budoucnost? Co jim chceš předat z té své role, co 

jsi prožila v Bělorusku a co jsi se naučila tady. Jak si myslíš, že tady budou žít? 

Hlavně si myslím, že budou vzdělaní, že budou vždycky zapojeni do kulturního života, že 

mají lepší možnosti, mají Evropu blízko, mají možnosti studovat, zároveň pracovat. Dokud 

budu živa, budou studovat (smích). 

Ty jsi říkala, že jsi zde převzala jinou roli, myslím, že jsi se musela i částečně změnit. 

Bereš tohle jako pozitivní potom pro své děti, že to u tebe vidí, že by třeba tuto tvojí 

změnu v Bělorusku nezažily, kdyby jste zůstaly tam? Přeci jen  ty jsi změnila své 

životní působiště, najednou jsi se musela nějak změnit, jak myslíš, že ta změna tvé 

role může dál na tvé děti působit? 

No nevím, já se trošku bojím , aby to nebraly tak, že žena to musí všechno brát na sebe, 

doufám, že to tak nebude, že se dá všechno vysvětlit. Právě, že nevím, jaká bych byla 

v Bělorusku, jako vždycky jsem ale chtěla žít sama, bez rodičů.  

A jaký to bylo  jiný v Bělorusku z hlediska toho partnerství, rodinných rolí? 

No my jsme s manželem spolu byli jen dva roky jako rodina, možná míň, neboť manžel 

musel odejít z Běloruska ještě dřív, když syn byl ještě malý, takže možná ty dva roky. A 

necítila jsem takovou velkou zodpovědnost, nebo jsem spíš byla mladá nebo byli ty rodiče. 

Je to těžký říci, no já sebe nevnímala jako silnou ženu. Ale spíše jsem ráda, že jsem tady. 

To že jsem silná jsem zjistila, až když jsem přijela sem. 

Takže spíše manžel byl ta hlava rodiny v Bělorusku? 
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No, spíš jsem na to nemyslela, všechno to šlo automaticky, my to vždycky máme tak, u nás 

se vdává brzo, kolem dvacítky, takže vždycky víš, že pár let budeš mít kolem sebe děti a 

pak pomalu, postupně se ta rodina od rodičů odtahuje a postupně osamostatňuje. Ale je to 

hezká a jasná změna, takže ten život v Bělorusku byl takový jemný, příjemný a já na to ani 

nemyslela, že budu muset na to někdy  myslet. A tady jakoby bylo všechno zrušeno a 

musela jsem začít od začátku. 

Kdybychom se měly ještě vrátit na začátek, co tobě tady v Čechách by nejvíce 

pomohlo, co by se tady v Čechách mělo změnit, aby se ti žilo lépe?  Co by Vám tehdy 

nejvíce pomohlo, když jste přijeli a byli jste tady sami v úplně novém prostředí? 

Já si myslím, že Češi trochu vůči cizincům mají bránu ale jako když jí trochu otevřou tak 

to jsou milí lidi. Ale cizinci vždycky potřebují nějaký kontakt delší, třeba když přijdou na 

úřad, tak to mají těžký, ale když podruhé přijdou tak už je to lehčí, ten vztah mezi tím 

úředníkem už nějaký mám, tak je to víc příjemné. Já už vím, že musím překonat ten první 

kontakt, vždycky je to těžký… 

Co by ti pomohlo? 

Kdyby byli trošku víc otevřený 

Třeba ty úředníci? 

Obecně lidi, třeba úředníci. Poprvé kam se vždy chodí jsou úředníci a ty jsou nejvíc 

uzavření. Takže třeba děti ve škole, s maminkami se první rok vůbec nekomunikuje, druhý 

už je lepší a třetí…jsou to milí lidi, ale oni tu bránu mají, otevřít tu bránu, kdyby nebyla ta 

brána ..Nevím jestli je to vůči cizincům, mě se to zdá, že mají trošku bránu a občas nemám 

síly jí otevřít .Já nechci nikomu dokazovat, že jsem opravdu taková, ale musím mít 

vždycky tu sílu.  

Vy máte teď azyl, jak to probíhalo s vyřizováním vašich dokumentů? Jak ten proces 

probíhal?  

Právě já jsem ten typ, který měl štěstí, ale vždycky jsou problémy. Třeba jako se narodila 

moje dcera, já jsem znovu musela žádat o azyl pro ní a myslím, že je to blbost. 

S miminkem, které se jen narodilo. To je pro mě trošku problém, ale asi jinak to nejde 

udělat. Musela jsem pětkrát na úřad…a tak dál…pořád nějaké papíry, už toho je hodně. 

Když už se dají ty papíry dohromady, tak ti to přijde jednoduché, ale nikdy nevíš, co budou 

potřebovat. Musíš si nastudovat všechny zákony, kde jsou, prostě to je zkušenost taková, 

ale ono to asi jinak nejde, ale když to všechno máš, tak to je jednoduché. 
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Ze strany organizací, které pracují s uprchlíky je něco, co by pro vás třeba bylo 

dobré a co jsi nezažila?  

Já jsem naopak s nimi zažila to dobrý, měla jsem štěstí na organizace, měla jsem kurz 

češtiny, měla jsem v Brně možnost studovat celý měsíc, to mi dalo tu kulturu, ten vztah, 

ten první kontakt, který je nejdůležitější. I když jsem byla připravená co mě čeká, věděla 

jsem, že to tak bude přibližně v jakékoliv zemi, tak ale vždycky to bude cizí, ale postupně 

jsem pochopila, že tady se nikdy nebudu cítit jako doma. 

Když se zeptám na příjezd sem, všechno má nějakou,  pozitivní a negativní stránku, 

jaká u tebe v souvislosti s životem v Čechách převažuje? 

Určitě pozitivní stránka 

A už jsi se nějak vypořádala se svojí změnou svého postavení? To. že máš stále na 

sobě ten balvan zodpovědnosti, dá se s tím nějak vyrovnat? 

Jo, myslím, že ano. Mám teď nějakou sílu, necítím se unavená a jsem naopak ráda, že jsem 

se naučila tolik věcí a ráda bych se učila dalším věcem. Prostě teď dělám to, co zvládám a 

myslím, že trošku něco přeskočilo, takovou velkou bariéru, stala jsem se starší, 

samostatnější. Cítím, že jsem něco přeskočila. V Bělorusku bych ten život měla asi trošku 

jiný, věci by asi byly více klidnější, tady jsem možná vyrostla. 

Co tu zde nejvíce postrádáš? Co ti nejvíc chybí? 

Ten život běloruský, ta příroda, to dětství. Tady není velký rozdíl mezi státy a mentalitou, 

ale necítíš to zde, já tady nevyrostla. Některý věci nechápu, vtipy, pohádkám ani 

nerozumím, není to moje, nemáš tu energii, odkud jsi čerpala. Mám doma svoji břízu, která 

rostla celý můj život, rostla se mnou. 

Chtěla by jsi se vrátit?  

Nechtěla, jsem tu spokojená. 

 

Srdečně ti děkuji za rozhovor. 
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Rozhovor č.2, žena z Běloruska, 44 let 

 

Jak dlouho jsi zde, v České republice? Kdy jsi sem přišla a s kým? 

Už zde žiji 10 let, do Prahy jsme z Běloruska přijeli v roce v červnu 1997.Přijela jsem 

s manželem a se dvěma dětmi ale situace byla taková, že manžel nás tu v podstatě nechal, 

protože on měl svůj podnik v Bělorusku a má ho dodnes.Nechal nás tu, pronajali jsme si 

byt a já tu zůstala s dětmi sama.A to opravdu bylo takové těžké období, protože jsem 

nevěděla ani kde můžem něco nakoupit, neuměla jsem česky. Dcera chodila do páté třídy, 

syn do druhé třídy. Ale to byli prázdniny, ale opravdu tohle období bylo pro mě těžké, ale 

teď již to mám za sebou. 

Takže u tebe to bylo trošku jiné s tím, že ty jsi sem přišla sama a tvůj partner-muž se 

vrátil do Běloruska... 

Ano, protože on tam měl svůj podnik, prostě on musí živit rodinu, takže v podstatě jsme 

deset let jsme žili jako spolu, ale on tam trávil třeba měsíc a pak byl týden v Praze,asi 

taková frekvence.Ale my jsme to museli udělat, protože žádný zaměstnání jsme tady 

neměli, to je realita toho života, jinak bychom to tu nezvládli. 

Takže on sem jezdil jednou za měsíc… 

Zhruba, na týden. 

S tím neměl problém? Třeba ohledně papírů? 

Ne, ne, s tím jsme problém neměli vůbec. Všechno běželo v pořádku. My jsme žádný azyl 

nežádali.My jsme tady založili podnik a my jsme tady měli takovou obchodní pobočku. A 

měli jsme tu dlouhodobý pobyt jako podnikatelé. 

A teď manžel přijel sem už na trvalo? 

A teď už asi rok jak jsme skončili v tom Bělorusku, my jsme všechno tam prodali, podnik, 

rodinný dům, protože teďka je ta situace tak neúnosná a teď již rok je manžel tady 

v Čechách, ale to je pro něj hodně těžké období, protože když on nemůže pracovat a nemá 

nějaký nápad jak začít podnikat to je těžké období pro něj. 

On ten podnik tedy v Bělorusku zavřel? 

Ano, skoro, něco zbylo, jo, ale řekla bych, že ho zavřel. 

Takže i to byl důvod, proč tady začal žít s vámi? 

Ano, ano. 
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Když se tedy bavíme o tvém muži, jestli bys mohla porovnat těch deset let, kdy jste 

více méně žili odděleně a pak ten rok, když on se sem vrátil.K jaké změně k němu 

došlo? 

Ať už myslím prostředí  i  partnerství? 

No, je pravda, že deset let lidi jako on a já jsme si zvykli žít sami. Teďka, jak to řekl jeden 

můj kamarád se musím vdávat po druhé. Musím si znovu zvyknout na to partnerství. Žijete 

spolu najednou v jednom bytě a tohle už člověk zvládá obtížnějším způsobem, takovými 

nuancemi, to je pravda ale na druhou stranu  bych řekla, že když lidi tak žijí deset let on 

tam a já tady tak to má taky nějaký kladný moment, protože vždycky jsme měli takový 

pocit, stýská se nám jeden po druhém tak nevidím v tom nic špatného, ale nechápu, jak 

jsme to vydrželi. 

Takže deset jsi byla v domácnosti, on tě živil… 

Ano! Já jsem byla v domácnosti, protože děti byli malé, když jsme přišli, takže jsem se 

věnovala dětem a doma jsem měla takové starosti jako obyčejná žena. 

A bylo to i takové v Bělorusku? 

V Bělorusku jsem pracovala s manželem v jednom podniku, byla jsem tam jako účetní. 

Situace byla taková, že v Bělorusku byly různé problémy, které vznikaly extra, ty vždycky 

řešil manžel. Já jsem prostě byla taková maminka, manželka a řešila jsem jen problémy 

v domácnosti. 

Takže jsi byla chráněná od problémů? 

Ano, ale teď v Čechách, to prostě začalo úplně naopak, pro mě úplně naopak. 

Protože jsi byla tady na to sama… 

Úplně sama a na všechny nepříjemný věci jsem byla sama. Prostě manžel tady nebyl a 

řeším to dodnes, i když už tu je. Doma to mám taky všechno na svých ramenech, ale zase 

děti už jsou dospělé Já už nemám tolik starostí, protože třeba příští měsíc se dcera od nás 

již odstěhuje. Už je dospělá, mám proto hodně volného času, když teď chodím do práce 

mám obyčejný, osmihodinový pracovní den. 

Ale to je novinka u tebe? 

Ano, rok už pracuji. 

Takže jsi nastoupila do práce ve chvíli, kdy manžel se sem vrátil natrvalo, to byla 

náhoda? 

Ano, to je náhoda, prostě to tak  vyšlo. Nechtěla jsem už doma zůstávat, ne jenom protože 

manžel se vrátil, prostě já sem musela jít z  finančních důvodů do práce za a)a za b) co 

bych doma dělala? 
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Kdybys měla porovnat vaší situaci rodinného uspořádání a tvoji roli v Bělorusku a 

tady v Čechách, v čem u tebe nastala ta změna, co byl největší rozdíl? 

V Bělorusku jsem byla především jako žena v domácnosti, já jsem řešila jenom problémy 

domácnosti,věci dětí do školy, domácí úkoly, i když jsem pracovala u manžela tak jsem 

měla takovou volnější pracovní dobu a když jsem něco chtěla udělat, tak  jsem řekla 

manželovi jako řediteli společnosti , dneska do práce nepůjdu, prostě si musím zařídit 

tohle, tohle, tohle.Já jsem měla prostě takový volnější pracovní poměr. No, ale teď tady 

v Čechách já řeším v podstatě všechno, on nemůže beze mne jet ani nakupovat. Prostě on 

říká, já tam nechci jet sám, pojeď se mnou, protože já neumím česky nebo řešit nějaké 

administrativní věci, všechno musím dělat já, prostě všechno! Někam zavolat, na nějaký 

úřad. 

Jak on se v té své roli cítí? 

No, je pravda, že mu není v té své roli tak dobře, je mu to vadí na jednu stranu, ale na 

druhou stranu já trošičku jeho chování vidím jinak. Já jsem mu třeba nabídla, ať jde do 

nějaké dobrovolnické činnosti, třeba. Protože vím, že ten jazyk se třeba zlepší, když mluví 

česky.ale on má takový nějaký mindrák, blok, že on se stydí, že neumí moc dobře česky. Já 

jsem mu sehnala jednu svou kamarádku se kterou se učí, má hodiny češtiny, ale to je málo, 

on musí do té společnosti, do té české společnosti, prostě najít nějaké lidi, se kterými bude 

komunikovat.ale on má takový blok, že nevím, kolik to ještě bude trvat , ale trvá už to rok. 

Zatím nevím, co bude dál. 

Takže on je zatím doma, ty odcházíš každý den do práce, děti už jsou více méně 

z domu a on se s tím pere. 

Ano, on sedí doma, u počítače on klidně může strávit deset hodin, klidně prostě, ale já se 

po práci vrátím domů a ještě mám zařídit nějakou večeři a to mě už prostě začíná štvát. Já 

to vidím tak, že muži, kteří emigrují, tak nemají takovou tu flexibilitu, takový 

nějaký…přemýšlím jak bych to řekla, že nejsou takový pružný, ženy jsou určitě pružnější, 

oni komunikují s ostatními ženami, ale muž, on je jak hlemýžď, zalezlý v tom svém 

domku. Já to tak vidím. 

A v čem to je myslíš, co ti muži v sobě nemají, čím jsou blokovaný? 

Já si myslím,že oni mají takový,… jak to říci ,ale já to pozoruji nejen u svého manžela , já 

to pozoruji i u ostatních. Oni mají prostě takový blok, že oni nechtějí na stavbu pracovat, 

protože si myslí, že to je pod jejich úroveň, chápeš…to je prostě taková mužská záležitost, 

oni prostě nemůžou jít pracovat jako prodavačka, uklízečka… 
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Já si myslím, že v tom hraje i aspekt dětí. Já jsem se setkala s migrantkama, které jsou 

vždycky schopné udělat úplně všechno, protože vědí, že to dítě musejí nakrmit. To si 

myslím, že to je určitý ženský pud a mají ho v tomhle smyslu víc, než muži. 

No, já to vidím ještě jinak v tom, chci tomu dodat ještě takovou věc, já jsem nebyla 

v takové situaci, že jsem neměla peníze na nákup potravin nebo něčeho takového, nebyla 

jsem v takové finanční nouzi, vždycky manžel nás živil, tak proto z takového hlediska já 

nemám zkušenosti v tom. 

Tomu rozumím, ale ta role se například změnila v tom, že tebe a děti živil manžel a 

teď rok pracuješ a více jsi se osamostatnila. Jak třeba on toto nese? Neboť ty jsi 

předtím neměla nikdy svoji práci jinde, než v jeho firmě, je to tak? 

No, on to bere trošičku jinak, v klidu, protože on si myslí to, že pro mě to zaměstnání není 

jako zdroj finanční, ale spíš jako to, že já se doma nudím tak pracuji. Takže když občas 

přijdu domů v pátek a říkám jsem unavená, musím spát, jediné mé přání, že se musím 

vyspat, tak na to on řekne klidně nech to zaměstnání a seď doma a já pojedu zpátky do 

Běloruska, něco si tam vymyslím a budu tam zase pracovat. Ale já už vidím, že už to tam 

nejde, ta situace už není taková jaká byla před 15-20 lety, to nejde, já to vidím, no ,ale já si 

nestěžuji, já ráda chodím do práce, já mám dobré zaměstnání, z hlediska takého společného 

fungování těch zaměstnanců. Já prostě když jedu ráno autobusem do práce tak si říkám, to 

mě Bůh dal takovou práci. Já jsem za ní tak vděčná, já nevím komu nebo čemu, že mám to 

zaměstnání. Trošičku mám možnost vidět situaci lidí, kteří vyřizují azyl a jsou finančně 

úplně na dně, já jsem trošku jiný případ, ale je pravda, že rozhodně tady v Čechách mám 

v rodině vedoucí roli, to je stoprocentní. Děti to taky říkají, no, táto, tak tady všechno teď 

řeší máma, ty máš už jenom takový vedlejší hlas.  

Jak on na to reaguje?  

On úplně klidně, v pohodě, je mu to je jedno, on to bere v klidu, není z toho nijak 

frustrován, ale já to taky beru v klidu, já si myslím, že on mě živil takových 20 let, teď já, 

ale to jeho přechodné období může trvat třeba rok a pak se to třeba změní, něco vymyslí, 

třeba bude mít nějaký nápad, já nevím, já to beru v klidu. 

Kdybych se tě zeptala na českou rodinu, jaký vidíš rozdíl, kdybys měla porovnat obecně 

českou rodinu a běloruskou rodinu, nebo tvojí rodinu, co se ti zdá lepší a naopak v čem 

spatřuješ např. problém v české rodině?  

Rozdíly trošičku vidím v tom, že česká rodina, když žena pracuje a manžel taky, tak oni se 

chovají s úctou jeden k druhému, něco normálního, když oba pracují a já to vidím tak, že u 

nás v podstatě pracují všichni, ženy musí pracovat, z finančních důvodů. Tady některé 
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ženy pracují, protože chtějí udělat kariéru, být nezávislá, ale je pravda že tady ženy také 

pracují kvůli penězům, to je jasné. Ale nějaký obrovský rozdíl, podstatný, nevidím. 1500 

km je vzdálenost z České republiky do Běloruska, tak to není takový rozdíl. 

V Čechách je často dokola téma, že ženy se snaží dělat kariéru a jak to skloubit s tím 

rodinným životem, výchovou dětí apod. 

Je dobré najít si nějakou chůvu, hospodyni, protože zvládnout kariéru a rodinu, děti, to 

nejde, v žádném případě, to nejde, to musí být pak nějaký robot. A já to vidím, že když 

žena pracuje, má nějaký svůj podnik, nebo je managerka tak ona k tomu má vždy někoho, 

kdo jí v tom pomáhá a to je úplně normální věc, jinak to nezvládneš. Já nejsem žádná 

managerka, já jsem jenom účetní, mám už dospělé děti, ale je fakt, že žena to nezvládne 

stoprocentně, v domácnosti, zaměstnání a pak ještě nějaký věci, to nejde. 

Kdybychom se měli vrátit do období před deseti lety, když jsi sem přišla s dětmi, 

manžel odjel, můžeš mi říci, co pro tebe bylo nejtěžší?Co jsi nejhůře překonávala?  

No, to jsou spíš otázky, já nevím, nebudeš tomu věřit, ale my jsme třeba nevěděli, jak 

můžem vrátit vratné lahve, my jsme nevěděli, kam to můžem odnést a my to asi půl roku ty 

láhve vyhodili do popelnice, fakt a pak jsme zjistili v Tescu nebo kde, jsme viděli, že lidi 

tam vozí prázdné lahve, my jsme to pozorovali, jo, tak možná že tady je můžem vrátit. To 

jsou takové věci, že Čech o tom vůbec nepřemýšlí, on to dělá automaticky, ale cizinec, 

který tady nemá ani příbuzné, ani žádné známé, prostě nikoho. Takže takové drobnosti, 

které Čecha ani nenapadnou. 

A z hlediska těch rolí ty jsi byla vržená do toho, že jsi měla obě role na svých bedrech, 

mužskou i ženskou… 

Ano, párkrát, no možná i víc… 

Kdy ti třeba ten manžel nejvíc chyběl? 

No spíš mi chyběl jako někdo, s kým člověk může popovídat, společně řešit nějaké 

problémy, budeš se smát, ale já jsem dělala sama úplně normální mužský věci, třeba když 

mě netekla voda v tom potrubí v kuchyni, tak já jsem to musela čistit sama, nebo mi 

odpadla omítka, já jsem to musela všechno sama opravit, nebo praskla mě žárovka a ty 

pojistky byly vypnutý a musela jsem všechno zapnout. Já jsem to všechno dělala sama a 

jak jinak? 

Nastalo nějaké období, kdy jsi si říkala, já už nemůžu? 

Nebylo. 

Uvažovala jsi, že by jsi se vrátila zpátky s dětmi? 

Nikdy. 
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A proč jste vlastně odešli, jestli se na to mohu zeptat?  

Já to řeknu tak, že v roce 1998 politická situace a ekonomická situace nebyla ještě tak 

špatná jako teďka, ale všechno směřovalo k tomu, že bude, co tam je teď. My jsme to 

pochopili už dříve, to je za a), za b) my jsme bydleli v takovém městě, 60 000 obyvatel. 

V roce 1998 nebo 97 tam propukla epidemie AIDS, kdy za půl roku bylo zjištěno, že tam 

máme 1600 případů HIV positivních. Nevím, kolik jich je teď, asi 4000, kolem 20 dětí 

novorozených,  které jsou HIV-positivní. Ta situace, která tam vznikla, tak to pro mě byl 

šok, můžeš si to představit, že každý měsíc bylo stovky nových případů?Já jsem byla 

v takovém šoku, že jsme odjeli hned odtud. To byl ten druhý bod našich důvodů odjezdu. 

Vůbec toho odchodu nelituji a v žádném případě nechci zpátky, prostě Česká republika je 

pro mě druhá vlast. Pro mě je tu vzduch svobody. 

A jak děti se vyrovnávaly se změnou vašeho životního působiště? Co jim dělalo 

radost, když jste sem v té době přijeli a naopak, co pro ně bylo těžké? 

Dcera šla do páté třídy a syn do druhé třídy. Bylo jim tak 8 a 12 let. První rok a půl chodili 

do ruské školy při velvyslanectví Ruska v Praze, my jsme tam kousek bydleli, ale když 

jsem si uvědomila, že tady budu na trvalo, já jsem prostě v průběhu jedné noci se rozhodla, 

je dám do české školy. A po Novém roce, od 1. ledna oni nastoupily do české školy a 

v tom byl trošičku problém, protože oni neuměly česky a ta komunikace byla první půl rok 

omezená. Psychicky měly trochu problémy, ale šikanu nebo něco podobného, psychický 

nátlak ze strany těch spolužáků oni nezažily. Oni prostě ten rok a půl předtím byli dost 

izolovaný, nikam nechodily. Pak postupně se ta situace v té české škole zlepšovala a teď si 

oni neumějí představit, že by chodily do jiné školy než do české. Teď už absolvovaly i 

střední školu, dcera už chodí i na vysokou a myslím, že teď by nikdo nepoznal, že jsme 

z Běloruska.  

A jak ty jsi se naučila češtinu, od svých dětí? 

Ne, tu jsem se snažila učit sama, chodila jsem na různé kurzy, ale ty kurzy mě sice 

v něčem pomohly, ale člověk, který se chce naučit češtinu, nebo nějaký jiný jazyk, tak 

musí komunikovat s tím člověkem, který umí česky. Spíš mě pomohlo, že jsem začala 

komunikovat v češtině.  

Jakou vidíš u svých dětí budoucnost? 

Já to vidím, že budou mít nějaké zaměstnání, teď studují, dostanou ten diplom, najdou si 

nějakou práci a budou obyčejnými občany.  

Když se vrátím zpět o deset let, je něco, zde, v České republice mělo změnit aby vám 

to pomohlo, abyste měli lepší rozjezd v té společnosti? Já vím, že jsi říkala, že jste 
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neměli problém s papíry, s financemi, ale je něco co tě napadne, co by ti více pomohlo 

etablovat se do české společnosti?  

Já bych řekla jednu věc, Češi jsou hodný lidi, jsou milí, nechci říci nic špatného, ale mám 

výhrady k systému. Já jsem zde žila deset let, měla jsem tu dlouhodobý pobyt, po deseti 

letech jsem dostala trvalý pobyt a pak až jsem mohla pracovat jako obyčejný zaměstnanec 

a v tom je chyba. Člověk, který tady dlouhodobě žije on by chtěl pracovat, jako obyčejný 

zaměstnanec , jako prodavačka, uklízečka apod., ale on z hlediska byrokracie nesmí a 

v tom je háček, protože jakmile já jsem dostala trvalý pobyt, hned jsem šla pracovat. 

Předtím jsem mohla pracovat jenom ve svém podniku, ve svém s.r.o. nebo jako podnikatel. 

A co ti tu chybí?  

Nic, nic mě nechybí, teda rodiče ano, brácha. A  první tři, čtyři roky ta společnost jako 

kamarádi, kamarádky, s někým někam vyrazit, no, ale teď už ne, teď už mám spousty 

kamarádu, už mi to nechybí. Spíš mě teď chybí čas, s někým někam vyrazit. 

Ještě se zeptám, říká se, že každá změna má svoji pozitivní a negativní stránku, 

změna tvého životního místa a v souvislosti s tvým pobytem v ČR u tebe asi převažuje 

ta pozitivní stránka… 

Ano! 

Je tam i nějaká negativní? To, že jsi sem přišla žít a  jsi tu už deset let? 

Víš, já ti řeknu, že situace je spíš taková, že když je muž někde sám, třeba v Bělorusku, tak 

řeknu to na rovinu, tak on tam měl nějaký vztah, takový milenecký, který tady se opravdu 

nese těžko a sto procent rodiny to tak mají. Teď už to beru v pohodě, ale nesla jsem to 

strašně těžko, pro mě to byla katastrofa. Kdyby tady byl s námi, tak by to nebylo, ale ta 

situace nastala, to tak bylo, tak to je moje platba za ten život, za tu změnu, kterou já mám 

tady v Čechách. Protože v tom životě to funguje tak, že vždycky musí zaplatit člověk 

velkou cenu za něco dobrého a to je sto procentní. Já jsem za to tímto zaplatila, nestěžuji 

si. 

Kdybys měla zhodnotit po deseti letech vývoj vašeho  partnerského  vztahu  

s manželem, co si myslíš, že vám ta změna dala a co případně  vzala? 

Já si teď opravdu neumím představit, co by s námi bylo, kdybychom zůstali v Bělorusku, 

ale to partnerství už trvá skoro třiadvacet let, to je moc, pro každé partnerství, no ale já to 

vidím,že my máme takové obyčejné partnerství, které má krize a problémy, ale přiznám se, 

opravdu, já byla těch devatenáct let v tom manželství tou nejšťastnější ženou, fakt. Pak po 

té krizi se změnily nějaké věci, to jo, ale opravdu ten pocit byl. Ta emigrace, to je taková 

zkouška, těžká zkouška pro ten vztah, manželský, partnerský to je taková zkouška, že ne 
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každý to vydrží. To je fakt, ale teď přemýšlím, kdybych se mohla vrátit zpátky do roku 97, 

šla bych do toho znovu? Ano, šla bych. Protože ten život tady v Čechách se pro mě stal 

takový bohatší, zajímavější a já jsem takový extrovert, já potřebuji komunikaci s lidmi, 

potřebuji nějaký nový náboj, já prostě nemůžu sedět doma a to mě změnilo. A já mohu říci 

ze  zkušeností  svých kamarádek z bývalého Sovětského svazu, že každá ta rodina, každý 

ten partnerský vztah má nějaký určitý problémy, krize v té migraci, ale každý má jiný ,ale 

každý má asi smysl, jenom ho každý musí najít. 

 

Děkuji ti srdečně za rozhovor. 


