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Abstrakt
Předložená bakalářská práce se věnuje studiu sociální nerovnosti ve vztahu
k ruskojazyčným

studentkám

v České

republice.

Výzkum

je

založen

na

konstruktivistickém přístupu a zkoumá danou problematiku ze subjektivního pohledu
samotných ruskojazyčných studentek. Cílem práce je porozumět, jak mladé ruskojazyčné
dívky, které se nacházejí v liminálním období, reflektují sociální nerovnost v kontextu
života v České republice, jaké strategie k zvládání pocitu sociální nerovnosti v migraci
používají a jak se jejich reflexe promítá do ustanovování sociální distance vůči
příslušníkům

české

společnosti.

Kvalitativní

výzkum

probíhal

prostřednictvím

polostrukturovaného rozhovoru s deseti ruskojazyčnými informátorkami-studentkami.
Interpretace vytvořených dat se opírá o teoretický rámec, který je vyznačen takovými
pojmy, jako je nerovnost přístupu ke zdrojům, symbolické zneuznání, studentská migrace,
liminalita, intersekcionalita a také základními koncepty P. Bourdieu. Hlavními závěry,
k nimž výzkum došel, bylo za prvé to, že liminalita studia neudržuje ruskojazyčné
studentky v situaci sociální rovnosti, protože mladé dívky z kontextu školy, kde tato
liminalita funguje, opakovaně vykračují do jiných kontextů, v nichž dochází ke konfrontaci
s nerovností. A tato zkušenost se ukazuje jako velmi zásadní pro jejich situování v sociální
realitě ČR. Za druhé se reflexe sociální nerovnosti promítá i do ustanovování sociální
distance mezi informátorkami a českými občany, a to ve třech rovinách: přes historické
události, současnou politiku, jazyk a kulturu (ve smyslu stejného habitu a podobných
zkušeností).

Klíčová slova:
Sociální nerovnost, migrace, studentská migrace, ruskojazyční studenti, liminalita,
intersekcionalita, polostrukturovaný rozhovor, kvalitativní výzkum, Česká republika.
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Abstract
This bachelor thesis deals with a study of social inequality in relation to Russian
speaking female students. The survey is based on a constructivist approach and it
investigates the given issue from the subjective point of view of the Russian speaking
female students themselves. The aim of the thesis is to understand how the young Russian
speaking girls in their liminal position reflect on a social inequality in a context of life in
the Czech Republic what strategies they use to manage a feeling of social inequality in
migration and how is their reflection projected in an establishment of a social distance
towards members of Czech society. The qualitative research was implemented through
a half structured interview with 10 Russian speaking female informers – students. The
obtained data interpretation is based on a theoretical framework which is marked by such
concepts like inequality of access to sources, symbolic failure of appreciation, student
migration, liminality, intersectionality as well as P. Bourdieu´s basic concept. The main
conclusions of the research are: firstly, the liminality will not sustain the Russian speaking
female students in a position of social equality because the young girls keep moving from
such a context of school with a functional liminality to other kinds of context in which they
are confronted with inequality. It is this experience that seems to be essential for their
situation within social reality in CR. Secondly, the reflection of social inequality is
projected into an establishment of a social distance between the female informants and
Czech citizens, namely on three levels: through historical events, contemporary politics
and language and culture (in a sense of an identical habit and similar experience).

Keywords:
Social inequality, migration, student migration, Russian speaking students,
liminality, intersectionality, semi-structured interview, qualitative research, Czech
Republic.
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1 Úvod
Mezinárodní migrace je jedním z hlavních trendů současné doby a její nárůst
se rychlým tempem zvyšuje. Spolu s tím vzrůstá i zájem o problém migrace v akademické
sféře, kde bylo v poslední době danému

tématu věnováno značné množství

antropologických a sociologických výzkumů (např. Wimmer, Glick Shiller, 2009).
K nejčastějším výzkumným problémům, které se řeší ve vztahu k migraci, patří
otázka sociální nerovnosti mezi cizinci a příslušníky většinové společnosti. Ke studiu
tohoto problému v České republice přispěly například výzkumy badatelek Petry Klváčové
(2012), Blanky Tollarové (2009), Zuzany Uhde (2013) a dalších.
Zatímco výše uvedené autorky se ve svých studiích zaměřovaly většinou buď
na představitele pracovní migrace, uprchlíky, azylanty, anebo na migranty jako takové, já
jsem se ve své bakalářské práci rozhodla věnovat problematice sociální nerovnosti zejména
ve vztahu k migraci studentské. Středem mého zajmu se tak staly vysokoškolské
ruskojazyčné studentky přijíždějící do ČR za účelem studia. Toto téma jsem si zvolila
z několika důvodů. Za prvé proto, že studentské migraci v akademickém diskurzu,
ve srovnání s ostatními typy migrace, nebyla věnována dostatečná pozornost, jak to
naznačují například Baláž (2010), Kopecká-Kashpurova (2012), a ráda bych tímto
způsobem vyplnila mezeru v daném oboru. Za druhé proto, že problém sociální nerovnosti
vůči ruskojazyčným studentům nebyl dosud ve vztahu k České republice uceleně zkoumán,
ačkoliv ČR je jednou z nejpopulárnějších studijních destinací (ČSÚ, 2017). Za třetí jsem
dala přednost tomuto tématu z důvodu osobního zájmu, protože je mi velmi blízké – sama
jsem ruskojazyčnou studentkou.
Hlavním cílem této bakalářské práce je porozumět tomu, nakolik se ruskojazyčné
studentky cítí být znevýhodňovány či zneuznány v české společnosti a odpovědět
na otázky, jak tuto sociální nerovnost samy reflektují a pomocí jakých strategií tento pocit
nerovnosti zvládají. Dalším jsem se soustředila na promítnutí reflexe sociální nerovnosti
do formování sociální distance mezi ruskojazyčnými studentkami a příslušníky české
společnosti. Rozhodla jsem se zkoumat danou problematiku z pozic konstruktivistického
přístupu. Zajímá mne, jak ruskojazyčné studentky samy konstruují obraz sociální
nerovnosti a znevýhodnění. Jako teoretický nástroj pro interpretaci vytvořených dat
používám v daném výzkumu základní koncepty P. Bourdieu – kapitály, habitus a s nimi
spojený pojem sociální distance.
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Bakalářská práce je rozdělena na tři části. V teoretické části nabízím čtenářům
pohled na podstatu sociální nerovnosti, její typy a příčiny a na to, jak se vše odráží
v kontextu migrace. Dál jsou součástí teoretické části základní informace o povaze
studentské migrace, včetně informací o ruskojazyčné studentské migraci do České
republiky, o jejích příčinách a podmínkách. Zároveň se v této části práce čtenáři seznámí
s koncepty a teoriemi, z nichž v dané práci vycházím, a se stanoveným výzkumným
problémem a výzkumnými otázkami. V druhé části bakalářské práce budou předloženy
metodologické postupy, použité pro vytváření dat a jejich následná analýza, dále kritéria
výběru vzorku a hodnocení kvality výzkumu. V třetí, empirické části, představím svou
vlastní intepretaci dat získaných z rozhovorů a odpovím na výzkumné otázky.
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2 Teoretická část
2.1 Sociální stratifikace a nerovnost
2.1.1 Vymezení pojmů
Současná euroamerická společnost se ukazuje jako sociálně stratifikována.
G. H. Lenski (1966) definuje sociální stratifikaci jako „distribuční nerovnost, tj. nerovné
rozdělení vzácných statků, jimiž jsou materiální blahobyt, moc a prestiž“ (Šanderová,
2000, str. 25). Obecně lze na společnost nahlížet jako na hierarchický žebříček, kde
se na horní příčce nacházejí mocní a bohatí jedinci, kteří se obvykle těší autoritě a úctě,
dolní příčku zaujímají ti nejchudší, zpravidla posouvaní na okraj společností (Šanderová,
2008).
Materiální blahobyt, tedy materiální zabezpečení, se vyznačuje vlastnictvím půdy,
nemovitostí, zboží, služeb a peněz. Velikost tohoto majetku i příjmu jedince určuje v rámci
společnosti jeho sociální status (Šanderová, 2000). Moc je nahlížena jako schopnost
jedince prosazovat své vlastní zájmy a vnucovat svou vůli druhým i přes jejich nesouhlas
(Giddens, 2013). Mocenské vztahy jsou součástí skoro všech interakcí a skupin (nejen
institucionalizovaných), kde jedni jsou mocní a jiní jsou podřízení, přičemž to ne vždy
znamená vznik konfliktu, např. v případě moci legitimní, umožňující mocným prosazovat
svou vůli za souhlasu podřízených (Šanderová, 2000). Prestiž je společenské hodnocení
významností individua (popř. sociální skupiny, instituce) většinou na základě jeho
povolání. Těsně souvisí s pojmy autorita, úcta, status a moc. Není vždy spojena s výší
materiálního zabezpečení: například lékaři dostávají nižší finanční ohodnocení než mnozí
politikové, ale jejich společenská prestiž často převyšuje prestiž politiků (Jandourek,
2012).
M. Weber v návaznosti na K. Marxe spojuje sociální stratifikaci nejen s příslušností
k určité ekonomické třídě a s rozdílným přístupem k výrobním statkům, ale i s dalšími
aspekty, jako jsou například zvolený životní styl jedince (oděv, styl řeči), jeho praxe
a dovednosti. Tyto aspekty se mohou u jedinců lišit bez ohledu na jejich třídní příslušnost
(Marx vysvětloval veškeré rozdíly ve vztahu k třídě a vlastnictví výrobních prostředků),
a dokonce mohou ovlivňovat i samotné třídní uspořádání (Giddens, 2013).
Koncept sociální stratifikace úzce souvisí s představou sociální nerovnosti, avšak
mezi těmito dvěma pojmy existuje určitý rozdíl. Sociální nerovnost je spojena s „různými
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individuálními projevy a případy nerovnosti“ mezi lidmi, zatímco sociální stratifikace je
„stabilizovanou a institucionalizovanou formou (Becherová, 2009, s. 17)“ těchto
nerovností, které jsou ve společnosti všeobecně přijímány.

2.1.2 Typy sociální nerovnosti a kulturní obrat ve výzkumu sociální
stratifikace
Studium sociální stratifikace druhé poloviny minulého století rozdělilo sociální
nerovnost na dva základní typy. Ve vztahu ke třídám či vrstvám se mluvilo o nerovnosti
sociálně ekonomické, která byla spojena se zaměstnáním a se zdrojem příjmů. Dalším
typem byla nerovnost sociokulturní, jako je například nerovnost mezi muži a ženami,
různými rasami a etniky a částečně i mezi generacemi. Přičemž se uvažovalo, že tyto dva
typy spolu souvisejí, a to tak, že sociokulturní status jedince má vliv na jeho uplatnění
na trhu práce. Avšak v sociologickém diskurzu se sociokulturní a sociálně ekonomická
nerovnost zkoumaly odděleně, a to jako dva samostatné problémy. Sociokulturní
nerovnost, jež ovlivňovala postavení jedinců v socioekonomické struktuře společností,
byla ve výzkumech tříd a vrstev považována za danou. V těchto výzkumech byl kladen
důraz především na rozdělování společenského produktu, nikoliv na „problém uznání“,
kterým se zabývaly výzkumy zaměřené na symbolický aspekt nerovnosti. Ty naopak
za danou považovaly nerovnost sociálně ekonomickou (Šanderová, 2009, s. 23).
Avšak od 90. let 20. století nastává v literatuře tzv. „kulturní obrat“, kdy dochází
v souvislosti s úvahami o zániku tříd a jejich kulturní ukotvenosti ve studiích sociální
stratifikace k zaměření směrem k „problému uznání“ na úkor „problému rozdělování“
(Šanderová, 2009, s. 22). Tento „sílící důraz na kulturní dimenzi sociálně-ekonomických
nerovností (Šanderová, 2009, s. 24).“ postupně sbližoval dvě oblasti výzkumu, které byly
předtím striktně oddělené. Odehrávalo se to jednak prostřednictvím zavedení nových
pojmů, jež explicitně neodkazovaly na konkrétní typ nerovnosti, a jednak pojmů, které již
byly součástí například výzkumů sociokulturní nerovnosti a jež se začaly objevovat
i ve výzkumech nerovnosti sociálně ekonomické (Šanderová, 2009). Spolu s „kulturním
obratem“ přicházejí i nové způsoby zkoumání sociální nerovnosti, které se více vzdalují
od pozitivistického (kvantitativního) přístupu směrem k narativnímu paradigmatu, kde
je větší

důraz

kladen

na zkoumání

hledisek

a vlastních

zkušeností

aktérů.

Tzv. konstruktivistický (či interakcionistický) přístup postupně mění i samotné pojetí
nerovnosti, která je stále častěji nahlížena jako „výsledek interakce […], předvádění sebe
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sama a interpretace vlastního jednání i jednání druhých v konkrétní komunikaci“ a jako
„nálepka určité situace (Šanderová, 2009, s. 25, 27).“ již jedinec přisuzuje konkrétní
význam. A právě tento význam je z hlediska výzkumů to nejdůležitější, jelikož určuje, jak
člověk rovnost či nerovnost vnímá a zda ji v dané situaci považuje za významnou.
Neexistuje

tedy

žádná

univerzální

rovnost/nerovnost,

neboť

jde

o subjektivní

a „kontextuální (Šanderová, 2009, s. 27)“ jev.
Rovněž se jako představitelé konstruktivistického přístupu ani já v této práci
neomezuji jen na problém rozdělování, ale především se zaměřuji na interakce mezi aktéry,
jak oni sami v určité situaci nerovnost hodnotí a jak s ní zacházejí. Samozřejmě nechci
tvrdit, že za zásadní zdroje nerovnosti považuji právě jen kulturní, naopak souhlasím
se stanoviskem N. Fraserové, že jak nerovné rozdělování, tak i nerovné uznání v tomto
ohledu hrají stejně důležitou roli (Šanderová, 2009).

2.1.3 Sociální nerovnost v pojetí Pierra Bourdieu a jeho základní
koncepty
Značný posun v konceptualizaci sociální nerovnosti navrhl francouzský sociolog
Pierre Bourdieu. Společnost v jeho chápání představuje sociální prostor, ve kterém každý
jednotlivec zastává určitou sociální pozici, má tedy určitý sociální status a s ním spojené
sociální role. Různým druhům statusů a různým sociálním rolím jsou ve společnosti
přisuzovány různé významy, na základě kterých jsou vlastníci daných statusů buď
znevýhodňováni a omezeni v příležitostech zaujmout jiné postavení, nebo se naopak těší
různým výhodám. Z toho všeho vyplývá, že lidé si nejsou v sociálním prostoru rovni
(Šanderová, 2008).
Sociální prostor rozděluje Bourdieu na dílčí sociální pole, v jejichž kontextu
se odehrávají interakce mezi lidmi, usilujícími o výhodnější sociální postavení, tedy „jde
o strukturu objektivních vztahů mezi pozicemi, které v ní zaujímají jednotlivci či skupiny,
konkurující si v úsilí o legitimitu (Růžička, Vašat, 2011, s. 30).“
Sociální pozice aktéra v sociálním prostoru je odvozena od vlastnictví různých forem
kapitálů. Sociální prostor lze tak znázornit grafem se dvěma osami, vertikální
a horizontální, kde vertikální osa dělí sociální pozice dle celkového objemu disponovaných
kapitálů, a horizontální dle struktury, tj. dle objemů jednotlivých kapitálů (Bourdieu,
1998). Tím pádem se na vrcholu vertikální osy nacházejí ti, kteří vlastní hodně kapitálu
(mají vysoký společenský status), a dole naopak ti, kteří ho mají jen málo (nízký status).
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Obrázek 1 Schéma sociálního prostoru

Zdroj: (Růžička, Vašat, 2011).

Základními druhy kapitálu jsou „ekonomický kapitál“ (materiální zabezpečení
jedinců), „kulturní kapitál“ (vědění, diplomy, vlastnictví kulturních objektů), „sociální
kapitál“ (síť přátel a kontaktů dané osoby) a „symbolický kapitál“, který může byt
chápan jako společensky přisuzovaný význam všem ostatním druhům kapitálu, a jehož
prostřednictvím aktér získává „explicitní nebo praktické uznání (Růžička, Vašat, 2011,
s. 130)“ (Giddens, 2013). Ve skutečnosti je ale koncept kapitálu mnohem širší.
M. Růžička, P. Vašat navrhují chápat ho spíše jako „beztvarý“ koncept, „který nabývá
konkrétních podob vždy až v závislosti na konkrétním sociálním a historickém kontextu
(Růžička, Vašat, 2011, s. 130).“ Tak například v akademickém poli je často oceňován
„kapitál rétorický“, zatímco v boxerském prostředí „kapitál fyzický“ neboli tělesný,
který spočívá v tělesnosti člověka. Za „kapitál“ je možné obecně považovat „cokoliv, co
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má v příslušném sociálním poli či prostoru diferencující (resp. stratifikační) efekt, tj. to, co
způsobuje nerovnou distribuci uznání a moci (Růžička, Vašat, 2011, s. 130).“ Přičemž
vlastnictvím jednoho si jedinec může dopomoci nashromáždit i ostatní typy kapitálu
(Giddens, 2013).
Podle Bourdieu každý jedinec v sociálním prostoru „vnímá, myslí a jedná určitým
způsobem (Růžička, Vašat, 2011, s. 131)“, neboli disponuje určitým habitem. Habitus je
odvozen od sociální pozice jednotlivce. Habity jsou mezi sebou diferencované, tj. odlišné,
na druhou stranu však odlišnosti vytvářejí: „uvádějí v činnost různé principy diferenciace
nebo užívají společných principů diferenciace různým způsobem (Bourdieu, 1998, s. 16).“
Odlišnosti mezi různými sociálními pozicemi, a tedy i odlišnosti mezi statky, činnostmi
a chováním, fungují jako distinktivní znaky.
Distinkce sociálních pozic ve společenském prostoru vytvářejí sociální distance,
tj. „pravděpodobnost setkání, příbuznosti, sympatií nebo i touhy (Bourdieu, 1998, s. 18).“
Lidé, disponující různým objemem a různými druhy kapitálu, tedy zastávající odlišné
sociální pozice a mající tudíž odlišné habity, mají tendenci se v sociálním prostoru
vzdalovat. Jak říká Bourdieu, jedinec nacházející se na vrcholu vertikální osy jen
nepravděpodobně uzavře manželský vztah s jedincem situovaným dole, a to jednak proto,
že málokdy dojde k jejich fyzickému setkání a také proto, že si nebudou navzájem rozumět
či vůbec se jeden druhému líbit. Naopak lidé, mající podobnou sociální pozici a habitus
(např. životní styl, chování, vkus) se budou v sociálním prostoru sbližovat.
Ačkoli se ve svém pojetí sociální nerovnosti zaměřuje P. Bourdieu na kontext
stabilizované společnosti, v této práci přenáším daný přístup na zkoumání problematiky
sociální nerovnosti ve vztahu k migraci.

2.1.4 Sociální nerovnost a migrace
Migrace v dnešním světě není ničím příliš výlučným, avšak dosud v žádné zemi
nedošlo z hlediska legislativy k zrovnoprávnění cizinců a majoritní společnosti, a tedy
k rovnosti před zákonem (Baršová, Barša, 2005). Migranti zažívají sociální nerovnost
nejen v důsledku toho, ale i na dalších úrovních. Petra Klvačová (2012) popsala dva druhy
nerovnosti. Prvním je „nerovnost přístupu ke zdrojům“, čímž měla na mysli „existenci
nerovných podmínek v přístupu k různým materiálním či nemateriálním statkům pro
cizince a pro běžné občany (Klvačová, 2012, s. 30).“ S tím například souvisejí omezená
práva přistěhovalců na získání úvěru, bezvízové cestování do jiných zemí, dříve i při koupi

14

nemovitosti a také vetší množství povinností, které migrant musí plnit vůči státním úřadům
a institucím: sem patří vyplňování žádostí o udělení víza a pracovního povolení,
prodlužování povolení k pobytu, oznamování o změně místa bydliště, cestovního pasu,
rodinného stavu atd. To všechno nese samozřejmě s sebou velké ekonomické náklady,
protože většinou nejsou tyto úřední úkony bezplatné. Navíc ztrácejí migranti čas, kdy musí
být na úřadech. Vybírají ho na úkor dovolené či ekonomické aktivity. Oproti většinové
společnosti se migranti stávají ekonomicky znevýhodněni navíc i tím, že ve většině
případů mají menší příjmy než občané daného státu (Tollarová, Klvačová, 2009). Druhým
typem nerovnosti je „symbolické zneuznání“. Jde o nižší společenský status, „který je
migrantům připisován příslušníky většinové společnosti v každodenních interakcích, a z něj
vyplývající neúctu vůči nim (Klvačová, 2012, s. 30).“
O cizinectví lze uvažovat jako o „dvoudimenzionální kategorii (Tollarová, Klvačová,
2009, s. 124).“, kde se tyto dva typy nerovnosti navzájem prolínají, a to například tak,
že kvůli svému marginálnímu postavení ve společnosti, vyplývajícímu z nerovného
přístupu

ke

zdrojům,

se migranti

musí

zároveň

vyrovnávat

s nespravedlivým

a nepřátelským chováním ze strany majority Paradoxem je, že lidi, kteří se rozhodují
pro migraci kvůli nedostatečnému ocenění a nepříznivým podmínkám v zemi původu,
očekávají, že v cílové zemi začnou život „s čistým listem“ a získají možnost vlastní
seberealizace, avšak ve skutečnosti „život v migraci představuje další fázi konfrontace
se zneuznáním (Uhde, 2013, s. 44).“
Tato viditelná distance vůči migrantům souvisí i s povahou národního státu.
Klvaňová (2009, s. 94) odkazuje na Wimmera a Glick Schillerovou (2009), když tvrdí,
že „migranti ohrožují budování národních států, jejich politickou suverenitu, kulturní
a sociální jednotu a teritoriální zakotvenost. Poválečné sociální vědy pod vlivem ideologie
národního státu a funkcionalistického paradigmatu přispěly k zobrazování migrantů jako
potenciálního ohrožení bezpečnosti ohraničené společnosti a k problematickému vnímání
migrantů jako kulturně odlišných subjektů nacházejících se na okraji společnosti
a vymykajících se normě teritoriální zakotvenosti.“
Status cizince, který přistěhovalci získávají v rámci nové společnosti prostřednictvím
migrace, není někdy jediným statusem, hrajícím v ustanovování sociální nerovnosti
významnou roli. Autoři se ve svých výzkumech shodují, že zdrojem diskriminace se stávají
i připsané statusy, jako je například gender, věk, rasa a etnicita (původ) (Hradečná a kol,
2016). Propojení všech těchto statusů upevňuje nerovné postavení jedince. Tuto skutečnost
popisuje pojem intersekcionality, který znamená, že v každém jedinci se může sdružovat
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současně několik charakteristik, souvisejících například s genderem, věkem, etnicitou,
náboženským vyznáním atd., na jejichž základě je daná osoba znevýhodňována (Hradečná
a kol., 2016).

2.2 Migrace do České republiky
Česká republika každoročně přijímá víc než 10 000 cizinců (ČSÚ, 2017). Podle
statistiky Ministerstva vnitra České republiky (dále MVČR) tvoří jejich počet v republice
momentálně přes půl milionu osob (526 811)1 (MVČR, 2017a). Mezi cizinci dominují
především migranti ze třetích zemí, a to zejména občané Ukrajiny, Vietnamu a Ruské
federace. Nejčastěji migrují tito lidé do ČR za účelem zaměstnání a podnikání (41,8 %),
nebo také z rodinných důvodů (27,7 %). V současné době se postupně zvyšuje zájem
o Českou republiku jako o cílovou zemi i u zahraničních studentů (21,6 %), tedy migrantů
přijíždějících obzvlášť z Kazachstánu, Ruska a Běloruska (ČSÚ, 2017).

2.2.1 Sociální nerovnost a migrace v České republice
Česká republika není v otázce nerovnosti vůči přistěhovalcům výjimkou. I když
z ekonomických důvodů stát migranty opravdu potřebuje (Popova, 2009), neposkytuje jim
vhodné/rovné podmínky pro jejich život v migraci. Naopak v posledních letech dochází
k zpřísňování zákonů a omezovaní právních nároků migrantů (Uhde, 2013). Cizinecký
zákon staví všechny cizince do právně nejisté pozice: migranti s dlouhodobým pobytem
nad 90 dnů si musí každoročně prodlužovat vízum, přitom „záporné rozhodnutí
o prodloužení nemusí být podle zákona žadateli zdůvodněno a neexistuje proti němu
opravný prostředek ani možnost odvolání (Analýza, 2004, s. 14).“ Pobyt cizince je vázán
na účel, pro který byl tento pobyt vydán. Změní-li se okolnosti spojené s účelem pobytu
(např. ztráta zaměstnání nebo studia, rozvod), bude migrantovi pobyt na území ukončen.
Blanka Tollarová ve svém výzkumu o integraci cizinců uvádí, že „tato nejistota vede
cizince k tomu, aby se pokoušeli co nejdříve získat trvalý pobyt. Podle respondentů tedy
často není snaha o získání trvalého pobytu odrazem touhy cizince trvale žít na území ČR,
ale projevem potřeby dosáhnout pobytové a právní jistoty, zjednodušit řešení každodenních
situací a také získat určitou důstojnost (status cizince s trvalým pobytem umožňuje žít v ČR
s menším množstvím povolení na cokoli - a neustále shánět potvrzení a povolení je často
za nedůstojné považováno) (Tollarová, 2006, s. 35).“
1

Stav k 31. 12. 2017
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Ve skutečnosti není „nerovnost přístupu ke zdrojům“, jež vyplývá z legislativních
a právních předpisů, pro migranta tak velkým problémem, jako je „symbolické zneuznání“
(Tollarová, Klvačová, 2009). S ním se setkávají v každodenních interakcích, jelikož
v očích příslušníků majority cizinec nadále zůstává tím druhým, který „sem nepatří
(Tollarová, Klvačová, 2009, s. 134).“, a to i poté, co občanství získá a kdy už je si vlastně
s nimi v právním smyslu rovný. Ze zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění (dále
CVVM), které zkoumalo postoj české veřejnosti k cizincům v březnu 2017, se jasně
ukazuje, že Češi preferují sociokulturní, resp. etnickou homogenitu a chovají se
k imigrantům v řadě ohledů negativně: „Většina české veřejnosti (64 %) považuje nově
příchozí občany jiných národností za problém pro Českou republiku jako celek […].
Nejvyšší míru souhlasu (67 %) vyjadřují dotázaní s tím, že cizinci dlouhodobě pobývající
v ČR jsou příčinou nárůstu kriminality[…]“ (CVVM, 2017a, s. 1). S výrokem, že cizinci
představují zdravotní riziko pro ČR, souhlasí 64 % respondentů a skoro polovina
dotazovaných (49 %) si myslí, že cizinci ohrožují jejich způsob života. „S pozitivními
výroky, které se týkají cizinců dlouhodobě žijících na území ČR, souhlasí pouze malá část
respondentů“ (CVVM, 2017a, s. 3).
Obrázek 2 Názory na cizince dlouhodobě žijící v ČR (v %)

Zdroj: (CVVM, 2017a).

2.2.2 Strategie zvládání sociální nerovnosti migranty v České republice
Petra Klvačová ve své studii z roku 2012 zkoumala, jak se migranti přijíždějící
do České republiky vyrovnávají s nerovnostmi a nespravedlnostmi, s nimiž se v kontextu
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migrace setkávají. Na základě rozhovorů s informátory vymezila čtyři strategie jejich
zvládání pocitu nerovnosti.
Jako první způsob uvedla strategii bezmoci. Migranti, popisující zacházení ze strany
většinové společnosti jako nerovné, měli tendenci v těchto situacích vykazovat zoufalství,
bezmoc a přiznávat slabost. Často neměli odvahu projevům nerovnosti vzdorovat,
odkazovali na to, že ve většině situací bylo nespravedlivé chování pro ně neočekávané
a vyvolávalo šok, což vedlo k neschopnosti jakkoli na takové jednání zareagovat.
Druhou strategii popsala Klvačová jako vytrvalost a odhodlání. Cizinci se při
zvládání pocitu nerovnosti snažili dát najevo, že jsou schopni v migraci všechno zvládnout
a že zároveň mohou tyto nespravedlnosti optimisticky interpretovat, ve smyslu „všechno
zlé je k něčemu dobré (Klvačová, 2012, s. 66).“ Navíc jsou odhodláni bojovat se svými
„hendikepy“, které je v české společnosti znevýhodňují (např. co nejrychleji a nejlépe
se naučit český jazyk).
Třetím způsobem, jak migranti zvládají nerovné situace, je vzdor. Někteří migranti
měli odvahu se nespravedlivým situacím vzepřít a ukázat, že nejsou ve skutečnosti tací,
za koho je pokládají představitelé většinové společnosti, že si podobné zacházení
nezaslouží. Tímto způsobem se někteří účastníci výzkumu, podle Kovačové, snažili dát
najevo, že jsou silní a že mají „nad svými protivníky morálně a intelektuálně navrch
(Klvačová, 2012, s. 67).“
Jako čtvrtá strategie se uvádí strategie nadhledu a smíření. V tomto ohledu se jedná
o reakci na určité nespravedlivé situace, které Klvačová popisuje jako „přílišné neřešení,
neuvědomování si jejich závažnosti nebo přisuzování jejich příčin jiné skutečnosti, než je
cizinectví a možná xenofobie (Klvačová, 2012, s. 68).“ S tím také souvisí jejich celkové
smíření se svým postavením a se životem v ČR, tedy přijetí sociální nerovnosti jako
něčeho normálního a pochopitelného.

2.2.3 Migrace do České republiky ze zemí bývalého Sovětského svazu
Přestože zkušenost migranta v cílové zemi ovlivňuje řada faktorů a jeho etnicita
může hrát roli jen v určitých případech (Wimmer, Glick Schiller, 2009), v kontextu přijetí
cizince majoritní společností v cílové zemi je příslušnost k národu či zemi původu často
významná. Pozice jedince ve společnosti, která je definována na národnostním principu, je
totiž určována jeho původem či etnicitou. Když uvažujeme o sociálním postavení migrantů
ve společnosti, je nutné zvažovat i odraz jejich přítomnosti v cílové zemi a diskurzy, které
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se s migranty z daného politicko-geografického prostoru pojí, protože etnická kategorizace
patří k obvyklým nástrojům při vyjednávání sociální hierarchie (Eriksen, 2008). Nemusí to
platit pro všechny migranty v každé zemi, nicméně vztah Čechů k ruskojazyčným
migrantům je etnickým stereotypem zatížen.
Ruskojazyčná skupina je jednou z nejpočetnějších menšinových skupin v České
republice. Dle poslední zveřejněné statistiky ČSÚ (2017) tvořil počet osob v roce 2016 víc
než 146 000, a to jsou jenom občané Ukrajiny a Ruské federace.
Současná ruská migrace se vyznačuje převážně ekonomickým a pracovním
charakterem. Důvody k tomu lze najít v dnešní socioekonomické situaci v Rusku
a v dalších postsovětských státech, které se po rozpadu SSSR ocitly v zajetí ekonomické
krize a z ní vyplývající nezaměstnanosti, snižující se kvality života a rostoucí chudoby
(Drbohlav a kol., 2001; Sládek, 2010). Sládek (2010) uvádí i jiné push-faktory, mající vliv
na emigraci občanů z postsovětského prostoru, např. migrace z politických důvodů a s nimi
spojeným bezpečnostním motivem.
Proč se právě Česká republika stává cílovou zemí pro mnohé ruskojazyčné migranty?
Co je sem přitahuje? Prvním významným pull-faktorem, čili lákavou podmínkou cílové
země, o které ruskojazyční informátoři nejčastěji mluví ve svých výpovědích, je podobnost
ruského a českého jazyka (Volkova, 2006; Kopecká-Kashpurova, 2012). Druhým
důvodem, jenž úzce souvisí s předchozím, je blízkost kultur. Díky historické minulosti
České republiky spojené se socialistickým východním blokem vidí mnozí přistěhovalci
v dané zemi „srozumitelnou kulturu a shodné hodnoty postsocialismu“ (Kudová, 2008,
s. 27).

Třetí

lákadlo

spočívá

ve stabilitě

politického

a ekonomického

systému

a v modernizaci hospodářství (Kudová, 2008). Neméně významnou roli hraje také výhodná
geografická poloha a existence kontaktů, které mnozí migranti navázali během pracovních
či soukromých návštěv Prahy za socialismu (Volkova, 2006). Vstup ČR do Evropské unie
v roce 2004 a do schengenského prostoru v roce 2007 rovněž přispěly k růstu počtu
ruskojazyčných přistěhovalců (Kudová, 2008), kteří teď mají možnost využívat Česko
i jako „odrazový můstek (Sládek, 2010, s. 34)“ do dalších zemí Evropy.

2.2.4 Postoj české společnosti vůči ruskojazyčným migrantům
Ruskojazyční migranti patří ve výzkumech veřejného mínění v ČR mezi nejméně
oblíbené národnosti (CVVM, 2017b). Tento negativní postoj souvisí především
s historickými událostmi, které se odehrály mezi Československem a SSSR v průběhu
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druhé poloviny 20. století. Významný je v této souvislosti zejména vpád sovětských vojsk
v roce 1968 a vnucený komunistický režim. Rétorika tehdejšího socialistického
Československa, že všechno sovětského původu je tím „nejlepším a jediným“, vytváření
pevných vazeb se Sovětským svazem jak na základě ekonomické výměny, tak
prosazováním úzkých kulturních a společenských vztahů (např. zavedení povinné znalosti
ruštiny, ruských dějin a ideologie), vedla k odporu ze strany Čechoslováků vůči všemu
„ruskému“ (Drbohlav a kol., 2001; Kudová, 2008).
K reprodukci negativních stereotypů vůči migrantům z Ruska svým způsobem dále
i v současnosti přispívají česká média, která mají tendenci referovat o ruskojazyčných
cizincích pouze tehdy, když někdo z nich spáchá na území ČR trestný čin nebo se ocitne
ve středu kriminální senzace (Kudová, 2008). Na to navazují i zprávy o zvýšené aktivitě
„ruské mafie“, se kterou jsou ruští migranti v domněnkách Čechů nejčastěji spojováni
(Sládek, 2010).

2.3 Studentská migrace
2.3.1 Příčiny a typy studentské migrace
Jedním z charakteristických trendů vývoje moderního systému vzdělávání je prudký
růst studentské migrace, jejímiž představiteli jsou mladí lidé, kteří cestují do ciziny
za účelem studia (OECD, 2017). Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (dále OECD) dosahuje počet zahraničních studentů ve světě až 4.6 milionu
a s každým rokem se tento počet rychlým tempem zvyšuje (OECD, 2017). Nárůst
studentské migrace je ovlivněn řadou faktorů. Za prvé je snahou států utvářet společný
evropský

prostor

prostřednictvím

navázání

a udržení

politických,

kulturních

a akademických vazeb mezi zeměmi. Za druhé mezi mladými lidmi se zvýšil zájem
o vysokoškolské vzdělání, což vedlo ke značnému nárůstu počtu vysokoškolských
studentů. Za třetí měla vliv na nárůst studentské migrace i demokratizace cen v oblasti
dopravních spojení. Čtvrtým faktorem, pobízejícím studenty získávat mezinárodní
zkušenosti se stalo také zvýšení poptávky po vysoce kvalifikovaných odbornících (Fursa,
Rogova, 2012).
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Graf 1 Růst počtu zahraničních studentů

Růst počtu zahraničních studentů za období 1975-2015 (mln.)
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě OECD, 2017.

O studentské migraci se uvažuje jako o horizontální a vertikální mobilitě.
Horizontální mobilita představuje odchod studentů do států, které mají více méně stejnou
úroveň akademické kvality jako jejich země původu. Je charakteristická krátkodobými
pobyty a zejména tím, že jedinec absolvuje studium na domovské vysoké škole, nikoli
v zahraničí. Většinou má tento typ podobu výměnných studijních programů, jako je
například Erasmus. Druhým typem studentské mobility je vertikální, a to když mladí lidé
z méně rozvinutých zemí směrují do států, kde je vzdělávací systém chápan jako prestižní
(Rivza, Teichler, 2007). Vertikální mobilita je spojována s dlouhodobými studijními
pobyty, kdy člověk absolvuje celé studium v zahraničí. V tomto případě předpokládají
studenti na základě investice do vzdělávání, že se buď zapojí do globálních pracovních
trhů, anebo že získají určitou prestiž v rámci vlastní země (Kopecká-Kashpurova, 2012;
Baláž, 2010).
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2.3.2 Instituce studentské migrace
Studentská migrace neexistuje sama o sobě, ale vytváří specifické instituce, které
migrační toky dál reprodukují. Jsou to instituce, které umožnují studentskou migraci, jako
je například organizace studia vysokých škol, která na základě Boloňského procesu vytváří
jednotnou strukturu studia, umožňující průchod studentů především v rámci horizontální
studentské mobility. Dále jsou zde meziuniverzitní dohody, které nabízejí studentům
nejenom semestrální a dvousemestrální pobyty, ale také krátkodobé stáže, letní jazykové
kurzy a letní školy. Některé země mezi sebou uzavírají mezinárodní smlouvy, v rámci
nichž jsou nabízeny i zahraniční stipendijní pobyty. Je v nich stanoven počet míst, délka
pobytu, požadavky na uchazeče atd. (UK, 2018).
Zároveň vznikají instituce, které využívají přílivu studentů a váží na tuto povahu
migrace své ekonomické aktivity: pronájem kolejí a bytů, zajišťování legislativních
náležitostí a zprostředkování informací pro studenty, a dále jazykové školy, které nabízejí
mladým lidem přípravné programy ke studiu na vysokých školách (např. Uniprep, UJOP,
PEC). Podobné jazykové školy pomáhají zahraničním studentům s otázkami legalizace
pobytu, umožnují jim poměrně rychle se naučit český jazyk, poskytují potřebné studijní
materiály k nostrifikačním a přijímacím zkouškám, seznamují s kulturou, tradicemi
a reáliemi hostitelské země a zároveň tím studenty připravují na budoucí život v české
společnosti (Borsová, 2018).

2.3.3 Studentská migrace jako přechodový rituál
Na studentskou migraci je možné nahlížet jako na tzv. přechodový rituál. Teorii
přechodových rituálů poprvé popsal ve svém díle Les rites de passage: étude systématique
des rites francouzský antropolog Arnold van Gennep. Podle něj je většina přechodových
rituálů rozdělena na tři základní fáze: odloučení (preliminalita), pomezí (liminalita), přijetí
(postliminalita) (Van Gennep, 1997; Turner, 2004). Pro fázi odloučení je charakteristická
separace jedince od „dřívějšího pevného místa ve společenské struktuře nebo ze souboru
kulturních postavení (‚stavu‘) anebo z obou (Turner, 2004, s. 95).“ V této fázi
studenti-migranti opouštějí své původní místo bydlení a rodinu a přicházejí do zcela
nového a neznámého prostoru, čímž se vymaňují z dohledu rodičů a získávají větší
samostatnost (Kopecká-Kashpurova, 2012). Stejně tak se zbavují všech svých předchozích
statusů a vstupují do další pomezní fáze liminality.
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Fáze liminality je popisována jako období, kdy jedinci nikam nepatří, nejsou ani
dětmi ani dospělými (Turner, 2004). Mladí lidé, nacházející se v tomto období, žijí
ve vztahu k studentstvu v situaci communitas. Uvnitř communitas vzniká mezi členy silné
kamarádství a rovnostářství. „Sekulární rozlišení hodností a postavení mizí nebo jsou
hodnosti a postavení srovnány na stejnou úroveň (Turner, 2004, s. 96).“ Latinský výraz
communitas je použit místo českého „společenství“. Victor Turner chce poukázat na rozdíl
formy vztahů v liminálních komunitách od formy běžných společenských vztahů, kde je
do ústřední role umístěn „strukturovaný, diferencovaný a často hierarchický systém
politicko-právně-hospodářských pozic, které mají různé druhy hodnocení a rozdělují lidi
podle kritéria „více“ nebo „méně“ (Turner, 2004, s. 97).“
Zahraniční studenti tak vstupují do rovnostářského vrstevnického prostoru vysoké
školy, kde jsou jejich statusy vyrovnány se statusy ostatních studentů. Studenti-migranti
jsou zároveň součástí vzdělávacího systému, který jim napomáhá rychle zvládnout jazyk,
najít nové sociální kontakty, dosáhnout vzdělání a spolu s tím i určitého uznání
ve společnosti. Protože ještě ne zcela přijali svůj „dospělý“ sociální status, jsou možnosti
studentů, nacházejících v liminálním období v podstatě otevřené a zapojení se do
společnosti vrstevníků by mělo být snadné (Hofmannová, 2016). Navíc jejich status
mladého „nezaopatřeného“ člověka je nestaví před úkol zapojit se do ekonomických
struktur společnosti.

2.3.4 Studentská migrace a sociální sítě
Ve vztahu k studentům-migrantům se hodně přemýšlí o otázce sociálních sítí, tzn.
zázemí, které si studenti kolem sebe vytvářejí. Hovoří se o třech typech vazeb:
1. monokulturní – skládá se z blízkého přátelství se svými spoluobčany za účelem
udržování své původní kultury a hodnot; 2. bikulturní – vazby s hostitelskou společností
na vysoké škole (vyučující, studenti); 3. multikulturní vazby s ostatními přáteli a známými
za účelem rekreace a mimoškolských aktivit (Furnham, 2004). Z výzkumů se ukazuje,
že u zahraničních studentů převládá vazba právě na monokulturní síť, kdy inklinují k lidem
stejného jazyka, stejných zkušeností a stejné kultury (např. Bochner, McLeod, Lin, 1977,
podle Zhou a kol., 2008). S tím souvisí i úvaha o studentské migraci jako
o transnacionální, a to v tom smyslu, že mladí lidé jsou nadále identitně a mentálně
propojeni se svou zemí původu, přijímají odtud peníze (Tedy v opačném toku než
se uvažuje o migraci jako takové, a to že peníze z cílové země směrují do země původu.
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V kontextu studentské migrace se výměna odehrává nikoliv na úrovni peněz, ale na úrovní
vědění, případně prestiže, kterou student studiem v zahraničí získává). Pro rodinu, jež
se nachází v zemi původu, může studentská migrace znamenat také participaci na životě
cílové země prostřednictvím toho, co jim studenti vyprávějí (Szaló, 2007).

2.4 Studentská migrace do České republiky
2.4.1 Povaha studentské migrace do České republiky
Zájem o studium v České republice s každým rokem poměrně vzrůstá. O tom svědčí
zpráva Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) z roku 2017: „Z hlediska meziročního
srovnání je patrné, že celkový počet cizinců-studentů vysokých škol mezi roky 2015–2016
viditelně vzrostl, a to o 3,6 p. b. (to je o zhruba 1 500 osob více), přičemž skupina cizincůobčanů zemí EU-28 vzrostla pouze mírně, o 0,8 p. b. (o 196 osob), a skupina cizinců
z třetích zemí zaznamenala růst o 8,1 p. b. (o 1 309 osob) (ČSÚ, 2017, s. 5).“
Nejpočetnější skupiny studentů-cizinců tvořili občané Slovenska (22 200 osob), Ruska
(5 906), Ukrajiny (2 908) a Kazachstánu (1 618).
Studentská migrace v kontextu české společnosti je interpretována jako pozitivní
a žádoucí. Centrum pro výzkum veřejného mínění (dále CVVM) ve svém pravidelném
kvantitativním výzkumu zjistilo, že „studium a praxe jsou nejpřijatelnějším důvodem pro
přijímání cizinců k pobytu v České republice (CVVM, 2017a, s. 1).“ S tímto výrokem
souhlasilo 76 % českých občanů. V roce 2016 činil počet vysokoškolských studentů
celkem 311 383 osob, z nichž 43 622 (14 %) byli cizinci. Největší část z toho připadala
na občany Evropské unie (60 %), ostatních 40 % reprezentovali studenti z třetích zemí
(ČSÚ, 2017).
Cizinci mohou studovat vysokou školu České republiky za stejných práv
a povinností jako čeští občané (ČSÚ, 2017). Základními předpoklady pro přijetí ke studiu
v bakalářském či magisterském studijním programu je ukončené střední či střední odborné
vzdělání, vyplnění a podání přihlášky a úspěšné absolvování přijímacího řízeni. Pro
domácí studenty a studenty ze zahraničí, jimž studium v češtině nedělá velké problémy,
je studium na české univerzitě či vysoké škole bezplatné, avšak pro ty, kteří studují v jiném
jazyce, je stanoven určitý poplatek (zákon č. 111/1998 Sb.). Předpisy a studijní řády
vysokých škol jsou pro všechny studující stejné, bez ohledu na jejich etnický původ,
ekonomický a sociální status a gender.
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Zahraniční studenti, kteří nejsou příslušníky zemí EU, Islandu, Norska,
Lichtenštejnska a Švýcarska, si však musí pořídit platné studentské vízum a, jedná-li se
o dlouhodobý typ pobytu, musí ho každoročně prodlužovat (zákon č. 326/1999 Sb.). S tím
souvisejí další legislativní povinnosti a náklady, jako například informování Ministerstva
vnitra České republiky (dále MVČR) o jakýchkoliv změnách, týkajících se pobytu (změna
bydliště, změna cestovního dokladu či rodinného stavu), pořizování dokladů o zajištění
prostředků k pobytu (na účtu studenta musí být při žádosti o prodloužení víza na jeden rok
cca 90 000 Kč), zaplacení poplatku MVČR ve výší 2 500 Kč za zpracování žádosti
a vydání rozhodnutí (MVČR, 2017a). Výhodou však je, že podle zákona o zaměstnanosti
(§ 98 písm. j), mají zahraniční osoby s platným studentským vízem, a to stejně jako
studenti-občané České republiky, nárok pracovat a přivydělávat si během studia, a to bez
dodatečného povolení k zaměstnání pro cizince.

2.4.2 Migrace vysokoškolských ruskojazyčných studentů do České
republiky
Česká republika se stává oblíbenou destinací pro mnohé ruskojazyčné studenty.
Navazují na již utvořenou migrační síť ruskojazyčných migrantů, kteří do ČR směřují
nejen z ekonomických důvodů (srov. Sládek, 2010). Mladí lidé pocházející ze zemí
bývalého Sovětského svazu tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních studentů, jejichž podíl
činil v roce 2016 podle ČSÚ (2017) celkem 59.7 % z celkového počtu studentů ze třetích
zemí.
Důležitým „push“ faktorem, působícím na studentskou migraci z Ruska a dalších
post-sovětských států, je se zhoršující se dostupnost a kvalita vzdělání v těchto zemích
(Drbohlav a kol., 2001; Kopecká-Kashpurova, 2012). Jen málo ruskojazyčných mladých
lidí odjíždí do zahraničí na základě tzv. „neimigrační“ migrace, již vnímají pouze jako
dobrou příležitost získat zahraniční zkušenosti, popřípadě mezinárodní praxi ve svém
oboru, a po kterých se vracejí zpátky do zemí původu. Většinu tvoří ti, kteří uvažují, že po
absolvování studia v cílové zemi nadále zůstanou (Sládek, 2010).
Ruskojazyční studenti volí pro svou migraci Českou republiku hned z několika
důvodů. Jsou mezi nimi geografická a kulturní blízkost, podobnost slovanských jazyků
a v neposlední řadě možnost studovat zdarma. V Rusku je totiž skoro nemožné být přijat
na jedno z limitovaných míst pro bezplatné studium, a to nejen kvůli příliš přísným
podmínkám přijímacích zkoušek, ale i kvůli všudypřítomné korupci. Mnohdy jsou studenti
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(a jejich rodiny) nuceni tak jako tak platit za studium docela vysokou částku. Objem
vynaložených finančních prostředků se většinou rovná, nebo je dokonce někdy i převyšuje,
nákladům na studium v zahraničí. Absolvování zahraniční vysoké školy přináší
ruskojazyčnému studentovi vysokou prestiž v rámci jeho domovské společnosti, proto
rodiče raději investuji peníze právě do takového vzdělání (Kopecká-Kashpurova, 2012).
V některých případech (např. při nepříznivých podmínkách v zemi původu) uvažují rodiče
o studentské migraci buď jako o strategii zajistit svému dítěti lepší budoucnost (KopeckáKashpurova, 2012), nebo jako o začátku tzv. „řetězové migrace“, kdy se po uplynutí
určitého časového úseku za studentem-migrantem přistěhuje i zbytek rodiny (Sládek,
2010).
Studentská migrace samozřejmě není pro ruskojazyčné mladé lidi levnou záležitostí.
Většinou se v tomto případě jedná o dlouhodobý typ pobytu, kdy musejí studenti nejdříve
získat studentské vízum na jeden rok, což souvisí s náklady na ubytování (od 200 eur
na měsíc), přípravný kurz češtiny na jazykové škole (od 4000 eur), konzulární poplatek (od
35 eur), cestovní zdravotní pojištění, úřední překlad všech dokumentů atd. (KopeckáKashpurova, 2012; MVČR, 2017b).

2.5 Výzkumný problém a výzkumné otázky
Můj

výzkumný

problém

se týká

reflexe

sociální

nerovnosti

zpracované

s ruskojazyčnými studenty v české společnosti. Problém je zkoumán z hlediska
subjektivního pohledu samotných studentů. Na základě výše uvedených tezí lze uvažovat,
že studenti jsou potencionálně nahlíženi jako skupina, která není na základě svého
postavení v cílové společnosti vystavena sociální nerovnosti. Studentská migrace primárně
nemění status studenta, protože migrant studentem zůstává a jeho pozici garantují instituce,
které vystupují jako rovnostářské. Navíc liminalita mládí vytváří platformu pro
tzv. communitas (Turner, 2004), kdy jsou sociální statusy, které na sebe váží sociální
stratifikaci, tedy potencionálně sociální nerovnost, relativizovány. Nicméně skutečnost,
že tito mladí lidé jsou svým statusem nejen studenti, ale také migranti, kteří se pohybují
v rámci různých skupin a kontextů (nejen školního), může tuto sociální nerovnost
ustanovovat. K tomu je možné přidat i fakt, že jako představitelé ruskojazyčné diaspory
mohou v očích české společnosti představovat jakousi „ozvěnu“ minulých historických
událostí, které posloužily jako podnět ke vzniku mnohých negativních stereotypů a postojů
vůči celé ruské populaci. Lze tedy předpokládat, že mohou mít z tohoto důvodu větší
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zkušenost s projevy ustanovujícími sociální nerovnost. Pod pojmem nerovnost se v této
práci rozumí „nerovné zacházení, nerovné příležitosti nebo pocit chybějícího uznání ze
strany většinové společnosti (Klvačová, 2006, s. 10).“
V rámci výzkumu jsem spolupracovala s migrantkami. Volba segmentu sociální
reality je výsledkem reálné interakce mezi výzkumníkem a informátory. Jeho limity jsou
obsaženy ve výzkumné otázce. Stanovila jsem si více méně široce pojatou výzkumnou
otázku, a to „Jak reflektují sociální nerovnost vysokoškolské ruskojazyčné studentky,
které mají zkušenost se životem v české společnosti?“ Tuto otázku jsem řešila skrze
dílčí podotázky:
1. Jak ruskojazyčné studentky uvažují o sociální nerovnosti v kontextu své
pozice v České republice a jaké strategie využívají pro zvládání pocitu
nerovnosti? V návaznosti na texty Klvačové a Tollarové (2006, 2009, 2012)
se zaměřuji na otázku konstrukce sociální nerovnosti migranta. Zajímá mne,
jak ruskojazyčné studentky-migrantky reflektují svou pozici skrze kategorie
odkazující k sociální nerovnosti. Zároveň se zajímám o to, jak se
ruskojazyčné studentky s projevy ustanovujícími sociální nerovnosti
vypořádávají. Pro řešení dané otázky se opírám o již popsané strategie ve
výzkumu P. Klvačové (2012).
2. Jak se reflexe sociální nerovnosti promítá do sociální distance mezi
ruskojazyčnými studentkami a příslušníky české společnosti? V této rovině
zkoumám, nakolik jsou ruskojazyčné studentky buď sociálně vzdálené, či
naopak blízké české společnosti. A jaké distinktivní/analogické znaky hrají
v ustanovování této sociální distance roli. Zároveň je mým cílem zjistit,
do jaké míry sdílejí habitus (Bourdieu, 1998) a preference monokulturních
vazeb, ovlivňujících povahu sociální distance ruskojazyčných studentekmigrantek.
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3 Metodologická část
3.1 Výzkumná strategie
Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní strategii, která nejvíce odpovídala povaze
mého výzkumného problému a stanoveným výzkumným otázkám. Je to za prvé proto,
že mým cílem bylo především porozumět studentům v kontextu jejich subjektivního
pohledu vlastního sociálního postavení v cizí společnosti. Akcent na emickou perspektivu
umožňuje právě kvalitativní výzkum. Za druhé pomáhá tato strategie badateli ponořit
se hlouběji do podstaty výzkumného problému, a to díky používaným technikám vytváření
dat, které přinášejí mnoho informací o malém počtu jedinců. Současně má však tento
postup i svoje nevýhody, a to v podobě limitů generalizace závěrů na celou populaci,
v důsledku čehož získává kvalitativní výzkum nízkou reliabilitu. Nicméně nabízí
se generalizace na úrovni vzorku, který reprezentuje sledovaný problém. Závěry takto
formulované mohou přispět k poznání plurality procesů, které ve společnosti probíhají.
Použila jsem induktivní logiku dané strategie, tedy nejdřív jsem se zaměřila
na reflexi sociálního postavení a chování ruskojazyčných studentek v rámci české
společnosti a vytvářela data, na základě kterých jsem pátrala po významech a po
pravidelnostech, které se v těchto datech objevovaly (Disman, 2002).

3.2 Techniky vytváření dat
V tomto projektu pracuji s daty primárními, jež jsem tvořila samostatně. Pro tvorbu
primárních dat jsem použila techniku polostrukturovaného rozhovoru. Oproti rozhovoru
strukturovanému má volnější a flexibilnější podobu a vzhledem k výzkumnému problému
a otázkám je tento typ verbálního dotazování pro mne přínosnější. Díky dané technice má
informátor široký prostor pro vyjádření, čímž pravděpodobně ukáže, jaké aspekty daného
problému považuje za opravdu důležité, jaký význam tomuto problému přikládá a jak sám
sebe v této situaci vnímá. Přednost polostrukturovanému interview před narativním
(nestrukturovaným) rozhovorem jsem dala jednak proto, abych se vyhnula zbytečným
informacím, které nejsou pro můj výzkum relevantní, a mohla vést rozhovor cíleně
a za účelem zodpovězení mých výzkumných otázek, a jednak abych ušetřila čas svých
informátorů.
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Polostrukturovaný rozhovor se odehrával na základě předem připravených okruhů
otázek. Otázky neměly přísné pořadí, ale byly doplněny, změněny nebo vůbec vynechány
v závislosti na průběhu interview a na individuálních preferencích a přístupu informátora.
Vymezila jsem čtyři okruhy otázek, s nimiž jsem spojila sociální prostory, v rámci kterých
se ruskojazyčné studentky pohybují, a které mohou, ale nemusejí, vytvářet kontexty pro
zažívání projevů sociální nerovnosti: vysoká škola, cizinecká policie, práce/brigády,
bydlení. Otázky se týkaly osobních zkušeností informátorů v komunikaci s majoritou
ve výše uvedených kontextech - jak se cítili při této komunikaci a jak často se setkávaly
s nespravedlivým chováním vůči sobě ze strany Čechů.
Všechny rozhovory probíhaly v mateřském jazyce mých informátorek, tj. v ruštině.
Mnohé z nich tomu byly velice rády a zmiňovaly, že kvůli svému nedostatku dostatečně
pestré slovní zásoby v češtině by se jim sotva podařilo vyjádřit své myšlenky a názory
v plném rozsahu. I díky tomu rozhovor probíhal v uvolněné a neformální atmosféře.
V průběhu interview se vyskytovala i nová témata, o kterých jsem předtím
neuvažovala, což bylo pro mne velkým přínosem. Později jsem se snažila tato témata
zařadit i do dalších rozhovorů.
Interview trvala v rozmezí 60 až 90 minut, a to v závislosti na časové možnosti
informátora. Místa pro provedení rozhovorů si informátorky zvolily samy, většinou to byly
kavárny či restaurace, nebo další veřejná místa. Jenom jednou proběhlo interview v pokoji
na koleji.

3.3 Výběr vzorku
Výběr vzorku jsem prováděla tzv. účelovou výběrovou strategií, tzn., že jsem při
výběru zohledňovala svůj výzkumný problém a výzkumnou otázku a stanovila jsem určitá
kritéria.
1. Prvním kritériem pro vyhledávání informátorů byl typ pobytu v ČR. Zajímal
mne především dlouhodobý pobyt za účelem studia, tedy aby informátoři
měli studentské vízum, to znamená, aby jejich status ve společnosti ČR byl
statusem studenta. S tím jsem spojila i další kritérium.
2. Studium na vysoké škole v České republice.
3. Třetím kritériem byla ruština jako mateřský jazyk. Právě díky jazyku
a přízvuku jsou ruskojazyční studenti zpravidla rozpoznatelní a na základě
toho se k nim česká společnost určitým způsobem chová. Tomuto kritériu
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většinou odpovídali lidé pocházející ze zemí bývalého Sovětského svazu –
Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina, Uzbekistán a jiné.
4. Čtvrtým kritériem jsem stanovila věk. Svou pozornost v tomto výzkumu
zaměřuji na mladé lidi situované do tzv. liminálního období dospívání,
začínajícího po fázi odloučení. K této fázi dochází u ruskojazyčných studentů
většinou ve věku 18 let, kdy opouštějí svůj domov a rodinu a stěhují se
do nového prostředí. Jelikož není možné určovat, v jakém věku liminální
období končí, opírám se při stanovování věkové hranice pro svůj výzkum
o český zákon, podle něhož je za plnoprávného studenta považován jedinec
do věku 26 let, studující vysokou školu (NICM, 2017). Vzhledem k tomu
jsem stanovila pro svůj výzkum věkovou hranici 18–26 let.
Hledání informátorů jsem prováděla různými způsoby. Jednak jsem použila své
osobní kontakty - mezi účastníky rozhovoru byly např. moje ruskojazyčné kolegyně
z fakulty, přítelkyně z koleje nebo známé z jazykové školy. Jednak metodu „sněhové
koule“, kdy jsem žádala již zúčastněné informátorky o kontakty dalších lidí,
odpovídajících stanoveným kritériím. Všichni informátoři byli kontaktováni pomocí
emailů, sociálních sítí nebo telefonu. Velikost vzorku jsem volila podle svých časových
možností s cílem dosáhnout co nejrelevantnější výpovědní hodnoty (10–15 osob). Bohužel
ochotu spolupracovat měly jen ženy. Tím pádem ovlivňuje vzorek povahu získaných dat.
Přestože nechci data interpretovat z genderové perspektivy, v řadě ohledů lze
předpokládat, že právě genderová zkušenost se vepsala do výpovědi informátorek.
Nicméně jak jsem již uvedla, tato rovina v analýze dat nebude rozvíjena. Celkem
se interview zúčastnilo deset studentek. Charakteristiky informátorek a jejich krátké
migrační příběhy jsou představeny níže. Pro dodržení anonymity byla reálná jména
účastnic nahrazena pseudonymy.
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Tabulka 1 Výběr vzorku

Informátorka

Země původu

Věk

Délka

Škola

pobytu
Alina

Rusko

22

4 roky

Univerzita Karlova

Dina

Kazachstán

22

4 roky

Masarykova
univerzita

Greta

Rusko

23

5 roků

Univerzita Karlova

Jana

Kazachstán

22

4 roky

Vysoká škola
ekonomická

Maria

Kazachstán

20

3 roky

České vysoké učení
technické

Nina

Rusko

21

4 roky

Masarykova
univerzita

Oksana

Rusko

21

4 roky

Univerzita Karlova

Světa

Bělorusko

22

4 roky

Univerzita Karlova

Veronika

Uzbekistán

22

3 roky

Univerzita Karlova

Věra

Rusko

22

4 roky

Univerzita Karlova

Zdroj: Vlastní zpracování.

Účastníky interview jsou mladé ženy, které přijely do České republiky ve věku
17–18 let za účelem studia na vysoké škole. Všechny dotazované studentky migrovaly
do ČR prostřednictvím soukromých jazykových škol, zaměřených výlučně na ruskojazyčné
studenty, které jim zajistily pomoc při vyřízení víza, bydlení a při plnění ostatních
legislativních povinností.
Jako nejčastější důvod k migraci zmiňovaly zúčastněné ruskojazyčné studentky
špatnou kvalitu vzdělání v zemi původu a omezenou možnost obsadit místa na neplacené
studium na domácích vysokých školách, navíc tomu bránila přítomnost korupce. Česká
republika se stala v tomto ohledu pro mnohé dotazované informátorky „optimální
variantou“, jelikož nabízela studentům nejen bezplatné studium a poměrně nízké migrační
náklady (oproti ostatním populárním studijním destinacím), ale také kvalitní,
resp. prestižní evropské vzdělání. Ve vyprávěních se objevovaly i další pull-faktory, jako
jsou například podobnost kultur a blízkost slovanských jazyků.

31

3.4 Analytické postupy
V kvalitativním výzkumu jde na rozdíl od kvantitativního analýza dat současně
s jejich vytvářením. Analyzovat je třeba začínat již od prvního dne výzkumu (Hendl,
2005). Během interview jsem se snažila nejen pozorně poslouchat, o čem informátorka
mluví a analyzovat to v souvislosti se zvoleným tématem, ale také zachycovat reakci
na položené otázky. Výzkumné rozhovory jsem nahrávala na diktafon. Potom je co možná
nejdříve pro svůj výzkum přepisovala do textové podoby, a to zpočátku v ruštině, a pak
důležité části překládala do češtiny.
Po přepsání, a to v počítačovém programu Atlas.ti, jsem provedla segmentaci
a zároveň jsem rozhovory zpracovala pomocí techniky otevřeného kódování, což mi
umožnilo nalézt v datech pravidelnosti a klasifikovat jejich jednotlivé části. Výsledky této
analýzy jsem se snažila „interpretovat jako celek, aby bylo možné o nich vyprávět určitý
příběh (Hendl, 2005, s. 226).“ K vytvořeným popisným a interpretativním kódům jsem
připsala své úvahy, komentáře a předběžná vysvětlení zkoumaných dat, čili provedla jsem
poznámkování. Na základě kódů a poznámkování jsem vytvořila kategorie, které
vystihují způsoby a významy v reflektování nerovného postavení ruskojazyčnými
studentkami. Na jejich základě jsem přistoupila k interpretaci získaných dat a hledání
odpovědí na svou výzkumnou otázku.

3.5 Hodnocení kvality výzkumu
Zvolená výzkumná strategie a technika vytváření dat předpokládala, že získám
informace s poměrně nízkou reliabilitou, ale zároveň s vysokou validitou (Disman, 2002).
Lincoln a Guba (podle Hendl, 2005) stanovili několik kritérií validity, s kterými se musí
vyrovnávat každý sociologický, resp. antropologický výzkum: pravdivostní hodnota
(=důvěryhodnost),

upotřebitelnost

(=přenositelnost),

konzistence

(=hodnověrnost)

a neutralita (=potvrditelnost). Důvěryhodnost svého projektu jsem zvýšila jednak
dostatečným trváním výzkumu, jednak pravidelnou diskusí s osobami, jež se výzkumu
neúčastnily (např. s vyučujícími společenskovědního modulu FHS, s vedoucí bakalářské
práce nebo s příbuznými). Přenositelností myslí autoři „možnost využít závěry z daného
případu pro jiný případ, který se mu podobá (Hendl, 2005, s. 339).“ To znamená, že mým
úkolem bylo poskytnout taková data, která by umožnila jiným badatelům tato data propojit
s jejich výzkumy. Doufám, že tento úkol se mi podařilo splnit.
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K dosažení spolehlivosti jsem došla postupem revize a využila pomoci své vedoucí
bakalářské práce, která kontrolovala proces získávání poznatků. Získané poznatky
a formulované závěry jsem podpořila uváděním citací z rozhovorů. Nehledě na nemožnost
generalizovat daný výzkum na větší populaci, a to kvůli malému počtu zúčastněných
informátorů, považuji svůj projekt přesto za užitečný, jelikož přispěl k prohloubení již
existujících poznatků o povaze migrace a reflexe sociální nerovnosti.
Kvalita mého výzkumu byla jistě ovlivněna i tím, že jsem, jako insider měla určitou
zkušenost s problémem, jež jsem zkoumala. Proto bylo nutné, abych svou reflexivitu,
představy a stereotypy držela pod kontrolou a nepodsouvala je svým informátorkám a aby
tzv. slepota v domácím prostředí (Eriksen, 2008) neovlivňovala mou vlastní citlivost
na jevy, které jsem považovala za běžné. Cestou byla reflexe všech kroků, které jsem
v průběhu výzkumu udělala. Dalším rizikem bylo i to, že informátorky mohly některé věci
považovat za běžné a neuvádět je v rozhovoru, neboť předpokládaly, že o tom určitě vím
sama. Ale moje insiderská pozice měla také svou nesrovnatelnou výhodu v tom, že jsem
pravděpodobně rychleji získávala důvěru ruskojazyčných studentek, které se mnou sdílely
víc svých negativních zkušeností, než kdybych byla představitelkou většinové společnosti,
protože tím by se narušil „kladný sebeobraz úspěšného cizince, o který většina informátorů
v této situaci usiluje (Klvačová, 2006, s. 10).“

3.6 Etické otázky
Při provádění výzkumu jsem dodržovala čtyři pilíře etiky: princip dobrovolné
participace, princip důvěryhodnosti, princip neubližování, princip správnosti a integrity
(Ezzeddine, Heřmanský, Novotná, Seidlová, Šťovíčková, Vaňková, prezentace „Etika
výzkumu“). Před zahájením rozhovoru jsem sdělovala informace o cílech, průběhu
výzkumu a využití dat, stejně tak o svobodě odmítnutí. Přímo před interview jsem se ptala,
jestli informátorky souhlasí s provedením interview a zároveň jsem jim sdělila, jak bude
s jejich výpověďmi naloženo, tedy jakým způsobem se bude pracovat při analýze a jak je
použiji ve své bakalářské práci. Nahrávky rozhovorů jsem systematicky archivovala
v počítači a dbala na to, aby se k datům nedostal nikdo cizí. V této bakalářské práci jsou
všechna reálná jména informátorek, aby byla dodržena jejich anonymita, zaměněna
na pseudonymy.
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4 Empirická část
Hlavním cílem mé bakalářské práce je porozumět, jak je v rámci české společnosti
reflektována ruskojazyčnými studentkami sociální nerovnost. V této části se zaměřím
na zkoumání reflexí zažívané nerovnosti v České republice, skrze jaké kategorie vnímají
informátorky sociální nerovnost a pomocí jakých strategií se s ní vypořádávají. Pro daný
výzkum jsem zvolila čtyři základní kontexty, v nichž se ruskojazyčné studentky v rámci
pobytu v ČR nejčastěji pohybují: vysoká škola, cizinecká policie, práce/brigády a bydlení.
V poslední kapitole empirické části věnuji svou pozornost otázce sociální distance mezi
ruskojazyčnými studentkami a českými občany, proč a čím je tato skutečnost ovlivňována,
a jaké má následky ve vztahu k povaze sociálního prostoru v ČR. Stejně jako Petra
Klvačová ve svých studiích i já sleduji v tomto výzkumu reflexi sociální nerovnosti pouze
ve vztahu mezi ruskojazyčnými studentkami a příslušníky české společnosti. Sociální
nerovnost vznikající ve vztazích s ostatními migranty a představiteli minoritních skupin
není středem mého zájmu.

4.1 Sociální nerovnost v reflexi ruskojazyčných studentek
a strategie jejího zvládání
4.1.1 Reflexe sociální nerovnosti na vysoké škole
První rok se všechny dotazované studentky nacházely v prostředí jazykové školy
s dalšími ruskojazyčnými studenty a pracovníky a k blízkému kontaktu s Čechy u nich
téměř nedocházelo. Prvním prostředím, kde u nich došlo k těsnému kontaktu s příslušníky
většinové společnosti, se stala vysoká škola. Vztah se svými českými spolužáky popisovala
většina informátorek jako neutrální a bezproblémový, tedy jako vztah nezatížený
symbolickým zneuznáním. Nicméně jak se ukazuje, není to dáno jen liminalitou prostředí
školy, resp. její povahou communitas. V mnohých ohledech to záleželo na škole a oboru,
jež studovaly a také na struktuře samotného studia. Tak například ruskojazyčné studentky,
které studují Fakultu humanitních studií na Univerzitě Karlově (dále FHS UK), uváděly,
že struktura studia na dané fakultě nepředpokládá existenci spolužáků jako takových
a že kvůli tomu je možnost navázat s dalšími českými studenty blízký kontakt velmi
omezená:

34

„Na univerzitě nemám žádnou skupinu lidí, kterou bych viděla každý den, jsou tam
pořád různí lidé. Na hlavních předmětech vůbec sedí až 200 lidí. V tomhle jsou české
vysoké školy trochu zvláštní. Třeba u nás v Rusku jsou skupiny studentů, kteří mají
společné předměty, společné zkoušky, chodí spolu někam ven a slaví svátky. Tady to tak
není. Proto nemám žádné spolužáky, s nikým ze školy se nestýkám a ani u zkoušek s nikým
z nich nemluvím“ (Greta).
„Nevím, to je těžká otázka. Dneska se s někým seznámíš na téhle přednášce a zítra je
zase pryč. Za těch 5 minut, co tam sedíte před začátkem přednášky, se nestíháš někdy
zeptat ani na jméno. Jak mohu hodnotit jejich chování ke mně, když s nimi skoro
nekomunikuji?“ (Světa).
Informátorky, studující Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (dále FF UK)
na oboru „Multikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk-ruština“, se dokonce
nacházejí během studia v poměrně uzavřeném ruskojazyčném kolektivu, kde komunikace
s Čechy probíhá velmi zřídka:
„Já české spolužáky nemám. Dokonce i většina našich vyučujících jsou
ruskojazyční… “ (Oksana).
„Normálně. Máme malou ruskojazyčnou skupinu, ale někdy komunikuji s Čechy
z ostatních oborů. Normálně, jen se bavíme ohledně studia. Nikdy jsem neměla s nimi
žádný konflikt“ (Alina).
Největší propojenost s českými spolužáky vykazovaly informátorky, jež studovaly
Masarykovou univerzitu v Brně. Zastoupení ruskojazyčných studentů je tam minimální,
což přispělo u těchto studentek k vytváření pevných multikulturních vazeb.
„Brno je takové město, kde někoho můžeš snadno překvapit, když řekneš „jsem
z Kazachstánu“. Lidé ohledně toho nemají předsudky, protože málokdy slyší ruskou řeč, je
tam málo ruskojazyčných. A proto je to pro ně něco zvláštního. Často jsme chodili s Čechy
na pivo. Nevím, jak by to bylo v Praze, ale v Brně nás přijali srdečně. Tam jsem cítila, že je
jim to jedno, odkud jsem, byli ochotni se se mnou bavit“ (Dina).
„V prvním ročníku na univerzitě bylo docela těžko, zvlášť během prvního
měsíce…byla jsem v šoku, protože všichni kolem mne mluvili česky a slovensky, a žádná
ruská řeč! Chtělo se mi usedavě plakat, protože jsem ničemu nerozuměla, ale již ve druhém
semestru to bylo mnohem snadnější, akorát v té době jsem našla dobré přátele mezi svými
spolužáky…Občas jsme chodili na pivo, bavili se o politice, projednávali nějaké univerzitní
otázky atd.“ (Nina).
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O dobrých vztazích se svými českými spolužáky mluví také informátorka Veronika,
studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy:
„Měla jsem velké štěstí se svou třídou na univerzitě, jsou velmi hodní, hned mne
přijali a vždy jsme spolu, proto jsem se tady nikdy necítila cizinkou. A mám kamarádku
Češku, jsme spolu již od ‚prváku‘“ (Veronika).
Školní prostředí ustanovovalo diferenci Češi × ruskojazyční. Zároveň ale nebyla tato
odlišnost interpretována informátorkami jako nerovnost vyplývající ze symbolického
zneuznání. V daném případě si ruskojazyčné studentky spíše stěžovaly na nerovnost
přístupu ke zdrojům.
„Samozřejmě mají možnost dělat zkoušky ve svém rodném jazyce. Studium je pro ně
snadnější, mohou klidně během toho pracovat, ani dokonce nemusí chodit do školy, jen
ve zkouškovém období, protože oproti nám mohou přečíst a naučit se celou knihu za jednu
noc a pak další den odpovídat u zkoušky“ (Jana).
„Samozřejmě mají tu výsadu, že umí jazyk. A nemusí se starat o prodloužení víza.
Připravit všechny ty doklady, pak dostat tu biometrii, zaplatit za ni. To nemají. Přijedou
sem z nějaké Ostravy, a odjedou znovu do Ostravy na víkend. Nemají problém odjet domů
k rodičům“ (Greta).
„Studuji mezinárodni vztahy a bezpečnostní služby a zahrnuje to státní činnost
a samozřejmě bez občanství si práci v oboru nenajdu. V podstatě je to správně, jsou různá
státní tajemství a tak…ale mě to trochu uráží“ (Dina).
Co se týče chování vyučujících vůči nim a vůči ruskojazyčným studentům obecně,
mluví o něm účastníci interview poměrně nejednoznačně. V každém případě ale nikterak
netematizují jejich učitelskou roli jako mocensky nadřazenou. Status učitele respektují,
nezpochybňují ho ani komentáři o neadekvátním uplatňování moci, ani úvahami
o partnerském vztahu mezi učitelem a žákem. Studentky hodnotí v jejich přístupu
nevstřícnost vůči nim jako cizinkám. Celkově jsou názory všech informátorek ohledně
tohoto tématu shrnuty ve výroku studentky Vysoké školy ekonomické Jany:
„Vyučující jsou různí. Jsou absolutně na všechno zvyklí vyučující, kteří už dávno
mají ruské studenty, a nic špatného si nemyslí. Na druhé straně jsou reální rusofobové,
o kterých víme, o kterých všude píšou na FB, a schválně na přednášky k těmto lidem
nechodíme“ (Jana).
Nebo ve výroku informátorky Marie:
„Vyučující…no slyšela jsem, že někteří jsou strašní rusofobové, ale s žádným z nich
jsem se osobně nesetkala. Mám jednoho vyučujícího, který se naopak velice zajímá
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o ruskojazyčné, libí se mu poslouchat, jak mluvíme a o čem mluvíme, snaží se nás
pochopit, pomáhá nám. Jsou i tací, kteří spíše řeknou: ‚Cizinci tu vždy byli, jsou a budou,
nejsi první, nejsi poslední‘“ (Marie).
V rámci vysokoškolského sociálního prostoru se tak vytvářejí dva typy vztahů:
student – student a vyučující – student. První typ se podle výpovědí některých informátorek
ukázal ve smyslu symbolického uznání jako sociálně rovný. To je však dost obtížné tvrdit
v případě ruskojazyčných studentek, jejichž obor či struktura studia vytvářely mezi nimi
a českými spolužáky určitou fyzickou distanci, čili měly málo příležitostí k setkávání
a sdílení, což samozřejmě negovalo možnost zažít jak rovnost, tak nerovnost. Status
migranta, a s ním spojené legislativní povinnosti a omezená dispozice kulturním kapitálem
v podobě jazyka, přetvářel vztah student – student na vztah zahraniční student – český
student, který se naopak, z pohledu vyprávěček, jevil jako sociálně nerovný, a to už
ve smyslu přístupu ke zdrojům. Vztah vyučující – student je a priori nerovný, jelikož
mocenská pozice vyučujícího vzhledem k pozici studenta je dána hierarchickou strukturou
instituce vysoké školy (to ale informátorky explicitně nekomentovaly, protože tento typ
vztahu znaly). Do hry ale opět vstoupila kategorie cizince. Informátorky měly pocit, že ze
strany vyučujících byly nahlíženy ambivalentně v kontextu svého statusu cizince. Někdy
od nich dostávaly podporu, někdy naopak odmítnutí nebo se občas setkávaly i s neutrálním
postojem.
Jak se tedy ruskojazyčné studentky s tímto pocitem „osoby druhé kategorie
(Klvačová, 2012, s. 29)“ vypořádávaly? V některých výpovědích informátorek lze sledovat
strategii, kterou bych chtěla pojmenovat jako vyhýbání se kontaktům s potenciálně
ohrožujícími osobami, resp. vyhýbání se nerovným situacím. Podobný způsob zvládání
nerovnosti se objevuje i u účastníků výzkumu P. Klvačové (2012), ale badatelka tento
způsob zmiňuje jen okrajově a nerozlišuje ho jako samostatnou strategii. V mém výzkumu
je tuto strategii možné označit jako chování, jež popisuje studentka Jana, která říká,
že schválně na přednášky k vyučujícím-rusofobům nechodí.

4.1.2 Reflexe sociální nerovnosti na cizinecké policii
Ruskojazyčné studentky mají v české společnosti status nejen studentek, ale také
migrantek, který jim přináší určité povinnosti. Především je to každoroční prodloužení
studentského víza, jež předpokládá opakované návštěvy cizinecké policie. Provedený
výzkum ukázal, že se mnohé informátorky s nerovným zacházením setkávaly právě
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na daném úřadu. V jejich reflexi sociální nerovnosti však vystupovalo především
symbolické zneuznání, a to když popisovaly své negativní zážitky v komunikaci
s pracovníky policie. Jednání s policií vnímaly jako mocensky velice nerovné, které v nich
má vyvolávat pocity nežádoucího, nepřípadného, sem nepříslušejícího jedince.
„Policie je asi to jediné místo, kde se cítím velmi nepatřičně. Nedávno jsem
potřebovala odjet do Vídně a již jsem měla koupené lístky. Najednou jsem si uvědomila,
že ještě nemám hotovou biometrickou kartu, a že budu potřebovat překlenovací štítek,
abych mohla v klidu jet. A měla jsem jen jeden den, abych si ho pořídila. Přijela jsem
na policii, čekala jsem tam celý den, už začali zavírat přepážky a najednou jsem si všimla,
že tam sedím sama, už tu nikdo z cizinců nebyl. Nechápala jsem, proč se moje číslo
neobjevilo na obrazovce a proč mne nikdo nezavolal. To mě fakt štve, že nikdy nic
neříkají!! Šla jsem na přepážku, zeptat se, co se děje, paní odpověděla, že pracovní den je
skončen, ať jdu domů. Já jsem jí v klidu vysvětlila svou situaci, a ona mi na to odpověděla,
že to není její problém a že s tím nic dělat nebude. Byla jsem velice rozhořčená, ale ten
štítek jsem fakt potřebovala! Na tu cestu do Vídně jsem velmi dlouho čekala a nechtěla
jsem o ni přijít. Začala jsem hledat a prosit nějakého jiného pracovníka. Pak se jeden pán
nade mnou slitoval a ten štítek mi udělal. Paní na přepážce, s níž jsem mluvila na začátku,
to uviděla a začala na mne řvát, prý proč vyrušuji pracovníky policie, že na mne napíše
stížnost a že už si nikdy své vízum neprodloužím. Já jsem se omluvila a odešla. Myslím si,
že policie tu existuje jen pro to, aby nám naháněla strach“ (Marie).
„Ještě jedna docela nepříjemná situace se stala na policii. Čekala jsem ve frontě.
Když se na obrazovce objevilo moje číslo, šla jsem dovnitř. Na přepážce s mým číslem ještě
pořád seděl předchozí klient. Tak jsem si sedla na lavičku naproti přepážce a čekala jsem,
až ten pán skončí…bylo asi kolem 15.30, policie zavírala v 16 hodin. Čekala jsem
na lavičce 15 min, než pán nakonec odešel. Slečna na přepážce mě uviděla, zeptala se, co
tu dělám a řekla, že už klienty nepřijímá, jelikož je její pracovní doba u konce. Ukázala
jsem svoje číslo, které se v tu dobu pořád ukazovalo nad její přepážkou. Slečna řekla,
že zmáčkla moje číslo jen náhodně, ale stejně moje doklady musela přijmout. Byla pak
velmi nepříjemná a naštvaná, nejsem si jistá, zda ty doklady vůbec četla“ (Věra).
Zkušenost s cizineckou policií dávaly informátorky také do souvislosti s nerovností
přístupu ke zdrojům. Lze to identifikovat v řeči, kdy komentují samotný proces
prodloužení víza jako problém. Považují ho za příliš dlouhý a složitý, jelikož podle nich
obsahuje spoustu zbytečných dokumentů a činností. Poukazovaly při tom i na povinnost
prokazovat existenci peněžních prostředků na účtu, protože považovaly stanovenou částku
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za příliš velkou. A obecně pokládaly povinnosti spojené s prodloužením víza za materiálně
i časově velmi náročnou záležitost, což mohlo opět přispívat k pocitům nerovnosti.
„No, už mě to fakt nebaví. Pořád mají nové dodatky a upravují zákony, někdy o tom
vůbec nic nevíš a nikde to nemají napsané a pak kvůli tomu máš spoustu
problémů…Některé zákony mi přijdou vůbec nelogické. Například výpis z účtu… vždyť je
to jasné, že já a moji rodiče vyděláváme peníze postupně a že nemohu mít na účtu tak
velkou částku!! Nejsme milionáři!! A pak je to velmi dlouhý a složitý proces. Nejdřív
se musíš objednat na policii na podání žádosti o prodloužení víza, pak, jestliže máš nějaké
dodatky, musíš se objednat podruhé, pak čekáš 2–3 měsíce, než vízum schválí, pak
se objednáváš na přijetí biometrických údajů a pak znovu dva týdny čekáš na biometrickou
kartu… Myslím, že by to šlo udělat mnohem snadněji a rychleji“ (Věra).
„To mi moc nevadí. Není nic složitého připravit ty doklady. Ale moc mě štve, že za to
každoročně platíme 2 500 Kč a pak ještě tři nebo i více měsíců čekáme na vízum, aby pak
to vízum platilo jen pět měsíců, a abys ho pak znovu šla prodlužovat“ (Greta).
Nicméně legislativní omezení pro cizince a povinnost každoročně navštěvovat
cizineckou policii pro prodloužení studentského víza mnohé informátorky vnímaly jako
samozřejmost. Ospravedlňovaly to tím, že jsou to ony, kdo přijel do cizí země, a proto
musí místní zákony dodržovat a respektovat.
„Ohledně víza, pojišťovny, ano, je to docela drahé, ano, pokaždé 2500 Kč za rok,
za byt taky…samozřejmě není to všechno levné, ale díváme-li se na to ze strany Čechů,
nebo kdyby to bylo v Rusku, aby tam někdo přijížděl, myslím, že jsou to pravidla, jinak
nelze. Jste cizinci, máte vízum, prodlužujte ho“ (Alina).
Zkušenost s policií interpretují studentky jako nerovný vztah, a to v několika
rovinách: v rovině symbolického zneuznání (jak na úrovni byrokratické procedury, tak
na úrovni nepatřičného jednání zaměstnanců policie), a také v rovině nerovného přístupu
ke zdrojům.
Ve výpovědích informátorek na téma cizinecké policie jsem zachytila jednu
důležitou strategii zvládání jimi zažité nerovnosti. Jde o strategii slušného chování, jež by
měla v reflexi ruskojazyčných studentek dopomoci změnit hněv pracovníků policie
na vlídnost, nebo resp. předejít potenciálnímu konfliktu s nimi. Informátorky říkaly,
že cizinecká policie není místem, kde by měly ukazovat svůj charakter a začínat se hádat,
protože by to vedlo ke špatným následkům, např. že by jim neprodloužili vízum.
V návaznosti na P. Klváčovou (2012) bych ráda uvedla i další strategie, které se mi zdají
být v daném případě vhodné. Mluvím o strategii smíření a bezmoci. Informátorky vědí,
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že jinak, než že se smíří se stávající situací a se symbolickým zneuznáním, to nejde. To
v nich zároveň vyvolává pocit bezmoci.
„Na podobných místech se s tím prostě musíš smířit. Celnice, policie…tam musíš být
opatrná, jinak mohou zařídit, aby byl tvůj pobyt v této zemi skončen“ (Marie).
„Víš, vždy se bojím, že mi neprodlouží vízum, a proto se snažím všechno dělat včas,
vždy se přeptávám, jestli je vše s mými doklady OK, když se stává, že se ke mně chovají
nějak drze, snažím se toho si nevšímat, protože jedna chyba a jedeš domů. Myslím,
že s policií jinak jednat nelze” (Veronika).
Cizinecká policie je sociálním prostorem, do něhož ruskojazyčné studentky
už nevstupují jako studentky, ale především jako cizinky, které jednoduše řečeno žádají
zástupce moci výkonné o schválení svého pobytu na území ČR. Již tato situace staví
pracovníky policie do mocenské pozice, když rozhoduje, zda tuto žádost schválit či nikoli.
Na jednu stranu své postavení a povinnosti cizince v rámci daného sociálního prostoru tedy
nerovnost přístupu ke zdrojům považovaly ruskojazyčné studentky za pochopitelné
(strategie smíření a bezmoci). Vždyť jsou to ony, kdo se k migraci rozhodl, a stanovené
zákony a pravidla vyplývají ze samozřejmé snahy státu dávat přednost zájmům svých
občanů a zajišťovat jim co největší bezpečnost. Na druhou stranu ve svých výpovědích
jednoznačně vyjadřovaly, že nerovnost přístupu ke zdrojům považují za přehnanou a někdy
dokonce nelogickou, a to jak z hlediska ekonomiky peněz, tak i z hlediska ekonomiky
času. Symbolické zneuznání ze strany pracovníků spíš vidí jako výsledek jejich nadřazené
pozice, kvůli ní si osvojily habitus cizinek, tedy habitus klidný a na podobné zacházení
nereagující. Informátorky říkaly, že proto měly na úřadě tendenci chovat se slušně
a pokorně, aby nevyvolávaly zbytečné napětí mezi sebou a zaměstnanci, protože by to
mohlo mít nežádoucí následky (strategie slušného chování).

4.1.3 Reflexe sociální nerovnosti na pracovišti
Jak

se ukázalo

z

provedených

rozhovorů,

devět

z

deseti

zúčastněných

ruskojazyčných studentek mělo zkušenost s prací, popřípadě s brigádami v České
republice. Motivy k hledání zaměstnání se u jednotlivých informátorek lišily, ale ve všech
vyprávěních se objevoval společný rys: žádná z nich nevybírala zaměstnání z hlediska
autority a prestiže. V tom mohla hrát roli liminalita období, v němž se informátorky
nacházely. Jejich cílem nebylo získání vysoké pracovní pozice ani vysokých finančních
odměn, ale především získání kulturního kapitálu, čili vědomostí a pracovních zkušeností,
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kterými ve svém věku disponují jen málo a které by jim pomohly v budoucnu. Tak
například studentka Oksana říkala, že byla ochotna přijmout jakoukoliv práci, jelikož
žádnou předtím neměla a chtěla tímto způsobem získat první pracovní zkušenost a zvětšit
si tím šance u budoucích pohovorů.
„Zpočátku jsem hledala cokoliv, bylo mi jedno, co přesně budu dělat, jen se mi
chtělo získat nějakou zkušenost a začít něco dělat…víš, abych v budoucnu nepřišla
na pohovory s prázdným životopisem“ (Oksana).
Stejně tak informátorka Věra vyprávěla, že zaměstnání považovala za způsob, jak
se něčemu naučit.
„Chtěla jsem pracovat v gastronomii, jelikož mne velice baví vaření. Neměla jsem
žádné zkušeností a chtěla jsem začít pracovat v nějaké pekárně, například v X2, abych
se něčemu naučila“ (Věra).
Studentka Jana ve svém vyprávění nahlížela na zaměstnání jako na zdroj kulturního
kapitálu ve smyslu rychlejšího zvládnutí jazyka a habitu přijímající společnosti. Říkala,
že jako

podnět

k rozhodnutí

pracovat

posloužila

její

touha

vymanit

se

z uzavřeného ruskojazyčného prostředí, které se kolem ní vytvořilo, a zapojit se tak
do české společnosti a lépe se naučit český jazyk.
„Šla jsem pracovat, aby kolem mne byla česká společnost a český jazyk“ (Jana).
V případě informátorky Veroniky hrál však klíčovou roli ekonomicky kapitál, jelikož
práce během studia pro ni byla, jak říká, především snahou finančně přispět rodině, nebo
aspoň částečně rodičům kompenzovat náklady na její studium v zahraničí.
„Asi nejvíc ze všeho jsem se bála, že se nedostanu na vysokou školu, že nebudu mít
dost znalostí. Navíc 5 000 eur za jazykovou školu jsou pro mou rodinu obrovské peníze,
a kdybych se na vysokou školu nedostala, odjela bych zpátky domů a peníze by byly pryč
[…] Pracovat jsem šla, protože jsem chtěla aspoň trochu pomoci rodičům finančně. Víš,
ekonomická situace v naší zemi není v současné době dost stabilní“ (Veronika).
Vzhledem ke všem uvedeným výpovědím by se dalo říci, že v reflexi bylo
ve výzkumu zúčastněných ruskojazyčných studentek na zaměstnání pohlíženo jako
na cestu ke kulturnímu kapitálu. Podle některých informátorek by tento kulturní kapitál
mohl také přispět k zapojení se do české společnosti, a to tím, že by se díky zkušenosti
s prací a brigádami lépe naučily česky a že by se staly součástí českého kolektivu, který by
s nimi sdílel společný habitus. To znamená, že ruskojazyčné studentky neočekávaly, že se

2

Z etických důvodů, název pekárny neuvádím.
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v zaměstnání

setkají s nerovností

v přístupu

ke zdrojům

(braly každou práci)

a se symbolickým zneuznáním (budu pracovat a okolí mě přijme jako člověka, který
se chce učit jazyk). Avšak v následujících vyprávěních informátorek se ukázalo, že jejich
zkušenost se zaměstnáním naopak vedla k eskalaci pocitu nerovnosti, a to jak z hlediska
symbolického zneuznání, tak i z hlediska nerovného přístupu ke zdrojům. Pozoruhodné je,
že všechny projevy nerovného zacházení ze strany českých občanů namířeného vůči nim
reflektovaly informátorky jenom skrze svůj status cizinek. Nebraly v úvahu další
potenciální podmínky a okolnosti, které by se s těmito projevy nerovnosti mohly pojit.
Navrhuji se nejdřív podívat na příběh informátorky Věry, kde se tato reflexe zřejmě
objevuje:
„Přišla jsem na jednu pobočku [pekárny X] a zeptala jsem se, zda náhodou
nehledají brigádnici, odpověděli, že ano. A pak jsem měla pohovor s manažerem, ptal
se na věk, kde studuji, jak dlouho jsem v Praze, jak dobře umím česky, řekl něco o náplni
práce a na konci dodal, že pokud se panu vedoucímu bude všechno líbit, zavolá mi zpátky
a domluví se mnou druhé kolo. Samozřejmě nikdo nezavolal. A pak mi moje kamarádka
řekla, že její známá Češka také pracovala v X a neměla žádné pohovory, nastoupila
ihned…tak nevím,…je to nespravedlivé, že ano?“ (Věra).
Ze subjektivního pohledu Věry vyplývá, že status cizinky ji staví do znevýhodněné
pozice, kde se v kontextu výběrového řízení musí podrobovat podrobnější kontrole, než
čeští občané, má tedy nerovný přístup ke zdrojům, vyplývající ze symbolického zneuznání
(dvoudimenzionální kategorie). I když mohly být v dané situaci příčiny Věřina neúspěchu
ve výběrovém řízení mimo cizinectví jakékoliv jiné, stejně vinu v tomto prohraném
„zápase“ o pracovní místo připisuje svému statusu cizinky, tedy nízkému objemu
disponovaného kapitálu ve vztahu místní/cizinec. Co se týče vypořádání se s tímto faktem nerovným zacházením, odpovídá Věra velmi jednoduše: „Neudělala jsem nic. A co s tím
jako mohu udělat?“ Tato situace, kterou Věra nemohla nijak ovlivnit, vyvolávala u ní pocit
bezmoci a bezvýchodnosti (srov. Klvačová, 2012).
Podobnou interpretaci o mnohých jiných a nejen xenofobních důvodech nerovného
zacházení je možné vztáhnout i na příběh studentky Veroniky, která přesto nahlíží
na symbolické zneuznání ze strany svých kolegů v práci skrze pohled svého statusu
cizinky:
„Loni jsem šla poprvé pracovat do klubu jako myčka nádobí, a to byla moje největší
chyba. Byl to striptýz klub, vždy tam byla spousta lidí s odpovídajícím chováním. Kolegové
se ke mně chovali jako bych byla cizinka, která sem přijela ze zemí třetího světa, která
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vůbec nemá peníze a chce si něco přivydělat. Pořád mi něco přikazovali: ‚Udělej to, udělej
toto!‘, nebo: ‚To děláš špatně, udělej jinak‘. Už jsem to nemohla snášet. Odpracovala jsem
tam tři měsíce a odešla“ (Veronika).
V daném výroku se objevuje i představa různého „cizinectví“, tzn., že Veronika
si uvědomuje to, že je cizinka, ale v jejím pojetí existují kategorie cizinců „ze zemí třetího
světa, kteří vůbec nemají peníze“ ještě s nižším objemem kapitálů, od nichž
se informátorka ve své reflexi distancuje ve smyslu „ale já taková nejsem“ (srov.
Klvačová, Tollarová, 2009). Avšak přestože sebe za „horší cizinku“ nepovažuje, kolegové
Veroniky ji naopak, jak říká, k této kategorii zařazují, což v ní eskaluje pocit nerovnosti.
K zvládání tohoto pocitu informátorka během tří měsíců v zaměstnání používala strategii
vytrvalosti (srov. Klvačová, 2012), avšak po uplynutí této doby, jakmile její trpělivost
došla, bylo pro ni jednodušší z práce odejít, tedy naprosto se vyhnout kontaktu
s „agresory“ (strategie vyhýbání se kontaktům), než se s touto situací dále vypořádávat.
Symbolické zneuznání na pracovišti zažila i informátorka Greta. Říkala, že se k ní
v práci chovali kriticky. Zdroj tohoto symbolického zneuznání studentka viděla především
ve svém postavení cizinky.
„Mám v práci jednu nepříjemnou Češku. Když jsem nastoupila, prvních několik
týdnů mi říkala, že dělám všechno úplně špatně. Pravděpodobně to bylo kvůli tomu,
že jsem cizinka. Zpočátku mně to trochu uráželo a pak jsem si toho prostě nevšímala“
(Greta).
Ve výroku studentky Oksany o vztahu se svým kolegou, vstupuje do hry
v symbolickém zneuznání nejen status cizinky, ale také kategorie etnicity, na základě níž
se, podle Oksany, k ní kolega nepříjemně chová.
„V práci máme staršího pána, který je ke mně velice nepříjemný, a zdá se mi, že je to
kvůli tomu, že jsem Ruska. […] Je to samozřejmě nepříjemné, ale snažím se nevšímat
si toho“ (Oksana).
Jak Greta, tak i Oksana pro zvládání nerovnosti plynoucí ze symbolického zneuznání
používaly stejnou strategii ignorace: snažily se kritické připomínky a nepříjemné zacházení
nevnímat. Nesmířily se se situací, jelikož jednoznačně vyjadřovaly, že jsou tímto jednáním
pohoršeny a uráženy. Ale nedávají to svým protivníkům najevo, ani se tomu nebrání,
naopak se snaží nepřisuzovat těmto situacím tak velký význam a ignorovat je.
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že mnohé informátorky vnímaly zaměstnání
na začátku jako zdroj důležitých kapitálů (kulturního a ekonomického), pomocí nichž by
si mohly otevřít cestu do budoucna a snadněji se zapojit do české společnosti. Nerovnost
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přístupu ke zdrojům by v případě ruskojazyčných studentek neměla a priori fungovat,
jelikož mají stejná práva jako čeští občané na trhu práce. Avšak v reflexi některých
informátorek se začíná projevovat cizinectví jako dvoudimenzionální kategorie, která jim
skrze symbolické zneuznání jejich statusu cizinek omezuje přístup ke zdrojům (tedy
k zaměstnání). Ostatní informátorky ale přisuzují větší význam symbolickému zneuznání,
které podle nich vyplývá jen z jejich cizinectví a etnicity. Představa různého cizinectví,
projevující se v deskriptivních kategoriích „dobrý cizinec“ / „špatný cizinec“, jež byla
přítomna u jedné z mých informátorek, její pocit nerovnosti ještě víc zesiloval, protože
byla svými českými kolegy přiřazována nebo spojována s tou „horši“ kategorií. To
znamená, že kulturní a ekonomický kapitál studentky sice získávají, ale není to pro
informátorky tak důležité, jako uvědomování si velmi nízké míry disponovaných kapitálů
a svého druhořadého postaveni. V jejich reflexi se jasně ukazuje určitá míra zklamání ze
zkušenosti s prací v ČR. Začínají víc zvýznamňovat svůj status cizinek a etnický původ,
nikoliv například nedostatek praxe a zkušenosti, tedy kulturního kapitálu, spojeného
s obdobím liminality. Co se týče zvládání pocitu nerovnosti, pozorovala jsem
u informátorek čtyři strategie: vytrvalost nebo vyhýbání se kontaktům, bezmoc a strategie
ignorace.

4.1.4 Reflexe sociální nerovnosti v oblasti bydlení
Zajištění bydlení je pro ruskojazyčné studentky v ČR nejen životně důležitou
záležitostí, ale zároveň je jednou z podmínek získání a následného prodloužení
studentského víza. Účastnice interview vyprávěly, že hledaly ubytování většinou
samostatně přes internet, ale byly i ty, které používaly služby realitních kanceláři.
Z rozhovorů vyplynulo, že ruskojazyčné studentky spíše preferovaly pronajmutí bytů, a to
buď jednotlivě, anebo s dalšími studenty/kami, než bydlení na kolejích.
Vztahy, které se utvářejí na trhu nemovitostí, tedy konkrétně v případě mých
informátorek, vztah mezi majitelem/kou bytu a ruskojazyčnými studentkami, nebyly
v reflexi účastnic interview nerovné, jelikož nestavěly majitele/ky bytů do mocenské
pozice. Naopak se od nich očekával rovný přístup a spravedlivé zacházení, protože v tomto
případě chápaly obě strany smluvního vztahu o pronajmutí bytu jako účastníky rovné
smlouvy, která zajišťuje výměnu ekonomických statků. V rámci této transakce disponovaly
obě strany vyrovnaným objemem kapitálů: majitelé disponovali komoditou bytu, kterou
potřebovali směnit za finanční kapitál, zatímco ruskojazyčné studentky disponovaly
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finančním kapitálem a potřebovaly získat byt. Navzdory tomu se však informátorky
setkávaly i v oblasti bydlení se symbolickým zneuznáním.
„Našly jsme s kamarádkou první byt a již tam jsme měly problémy. Majitelka
si myslela, že je důvtipná a že nás, jako cizinky, přinutí platit cizí fakturu za komunální
služby. Dala nám fakturu za minulý rok, a že to musíme zaplatit. Řekla jsem jí: „Houby
s octem! Je to faktura za minulý rok a nebudu za to nic platit!“. Víš, u nás v Rusku platíme
komunální služby měsíčně, a každý měsíc máš jasný přehled, kolik jsi spotřeboval. A tady
to posílají přímo za celý rok! A není známo, kde a jaký měsíc! Potom jsem se přestěhovala
do jiného bytu, bylo tam všechno OK, líbila se mi cena a měl příjemnou polohu. Ale
nakonec mi majitelka znovu dala nějakou divnou fakturu a pak mne poprosila, abych
se vystěhovala, protože jsem jí také nic nezaplatila. Ve třetím bytě jsem také nebydlela
dlouho. Když jsem v létě odjela domů do Ruska, napsala mi majitelka, že změnila plány
a že mě chce vystěhovat, takže když jsem přijela zpátky do Prahy, už mě tam ani nepustila,
neměla jsem kde bydlet! Chápeš to? A pomohla mi moje spolužačka, pozvala mě k sobě.
Domluvily jsme se, že u ní zůstanu na krátkou dobu, ale dlouho jsem si nic nemohla najít,
takže jsem u ní žila celý měsíc. A teď bydlím v jiném bytě…zatím dobře“ (Alina).
Na základě této vzájemně výhodné ekonomické vazby vznikal, jak je vidět v reflexi
Aliny, rovný vztah, a pokud nebyl naplněn, byl bez pocitu ztráty vlastního uznání popřen,
resp. ten, kdo jej porušil, byl označen za deviantního – podvodníka, tedy odsudek
si zasloužily majitelky bytů, které dohodu porušily. Chování Aliny v této situaci je
podobné strategii vzdoru, jak ji popisuje P. Klvačová (2012).
Ruskojazyčné studentky mluvily i o zkušenosti, že někteří vlastníci bytů navíc
z principu cizince neubytovávají. Mohlo to v určitém ohledu souviset s upevněným
stereotypem, že cizinci jsou ti, kteří budou působit potíže (Kopecká-Kashpurova, 2012).
Tuto skutečnost sice považovaly studentky za fakt, kterému se musely přizpůsobit,
nicméně taková zkušenost je situovala do pozice „oni“. Nechávala jim zažít nerovnost
z hlediska cizinectví, resp. toho, že jsou ruskojazyčné.
„V Brně jsme hledaly byt docela dlouho. Často v inzerátech psali „cizince
nechceme“, je to nespravedlivé“ (Dina).
„Hledala jsem byt většinou sama, ale mnozí píšou, že Rusy neberou…Například
jedna varianta ti vyhovuje, ale pak vidíš, že je tam napsáno „Rusové ne!“ (Alina).
Uvědomování si tohoto „druhořadého“ postavení pobízelo někdy informátorky klást
majitelům přímé otázky, a to i u inzerátů, kde se podobné výroky neobjevovaly, aby
se vyhnuly dalším znevýhodňujícím situacím. Je to vidět ve výroku studentky Niny, která
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se rovnou ptala, jestli ubytují ruskojazyčnou cizinku nebo ne, ačkoli v textu inzerátu o tom
nic napsáno nebylo. Naopak inzerátům, v nichž to napsáno bylo, se vyhýbala. Svědčí to
o snaze informátorky vyhýbat se podobným potenciálně agresivním kontaktům vedeným
vůči ruskojazyčným cizincům a vůči cizincům obecně, což je samozřejmě jednou
ze strategií, jak vůbec tento pocit nerovnosti zvládat.
„Problém vznikal ještě před prohlídkou bytu, když jsem se ptala, jestli ubytují
cizinku…někdo odpovídal, že ano, žádný problém, nastěhujte se již zítra…někdo odpovídal,
že ne, cizince nechceme…Bylo to opravdu vtipné, protože jednou byt pronajímala
vietnamská rodina a chtěli jen Čechy. Předtím než jsem našla svůj byt v Brně, prohlídla
jsem si tři jiné. Vždy když jsem odpovídala na inzerát, hned jsem se ptala, zda nevadí,
že jsem ruská pracující studentka.[…] Ne, na inzeráty, kde bylo přímo napsáno, že cizince
ubytovávat nebudou, jsem neodpovídala“ (Nina).
Zkušenost s nerovným přístupem ke zdrojům při pronájmu bytu ruskojazyčné
studentky zažívaly také. Reflektovaly, že a priori rovná dohoda se stávala nerovnou právě
kvůli jejich cizinectví. Rozuměly tomu, že mají nerovné podmínky v přístupu ke zdrojům,
v daném případě k ubytování, a to ve srovnání s českým obyvatelstvem, ale zároveň s tím
souhlasily a připouštěly, že stát, resp. majitelé/ky mají právo tyto nerovné podmínky
vytvářet a otevírat přístup k zvýhodněnému bydleni jen českým občanům.
„Když jsme dělali přijímačky, řekli nám, ať neočekáváme koleje, protože koleje jsou
v prvé řadě pro Čechy. Je jasné, že zájemců mezi nimi je spousta, takže nám by stejně nic
jiného nezbylo, než si hledat byt. Ale já to chápu, jsou ve své zemi, mají na to právo, tedy
nečiním si na nic nárok. Přijela jsem sem dobrovolně a musím sama všeho dosáhnout“
(Alina).
„Někdy nás prosili o dvojnásobnou kauci, protože jsme cizinci a můžeme kdykoliv
odjet. Je to správně a chápu to. Jeden majitel říkal, že jednou ubytoval cizince, oni mu
všeho ukradli a odjeli a majitel zůstal beze všeho. Já bych asi na jeho místě udělala totéž“
(Dina).
Tyto výpovědi ukazují, že mladé dívky ve vztahu k podobným nerovným situacím
měly tendenci používat strategii smíření. Považovaly tyto nerovnosti za normální
a pochopitelné.
Dosud jsem zkoumala vztah mezi ruskojazyčnými studentkami a majiteli/kami bytu.
Nicméně v oblasti bydlení se u ruskojazyčných studentek vytvářel vztah i s jejich
spolubydlícími. Pozoruhodným jevem bylo to, že všechny účastnice interview, které
nebydlely

jednotlivě,

měly

za spolubydlící/ho
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další

ruskojazyčné

studenty/ky

(srov. Kopecká-Kashpurova,

2012).

Souvisí

to

s tendencí

informátorek

uzavírat

se do monokulturních ruskojazyčných skupin. Z tohoto důvodu vztah ruskojazyčné
studentky-spolubydlící nezohledňuji, jelikož mi jde v této práci především o vztahy
studentek-cizinek se zástupci majoritní společnosti.
V oblasti bydlení chápou informátorky samy sebe jako rovné partnerky, které
uzavírají ekonomicky rovnou dohodu, a to jak z hlediska symbolického zneuznání, tak
i z hlediska nerovného přístupu ke zdrojům. Když není tato dohoda dodržována,
ruskojazyčné studentky takovému zacházení začínají vzdorovat a vymezovat se vůči němu
(strategie vzdoru). Přesto však reflektují, že tato rovnost je nabourávána především tím,
že jsou cizinky. Se svým nerovným postavením informátorky souhlasí ve vztahu
k sociálnímu bydlení, protože podle nich má stát právo zvýhodňovat své občany a s tím
se prostě musejí smířit (strategie smíření). Jako svérázný zdroj sociální nerovnosti
vystupovaly i samotné texty inzerátů majitelů bytů, kteří zásadně cizince, či primárně
ruskojazyčné neubytovávali. Podobné zkušenosti posilovaly u informátorek jejich vnímání
svého postavení a sebe sama jako osob „druhé kategorie“, které „sem nepatří“ (Tollarová,
Klvačová, 2009, s. 134), což se určitým způsobem promítalo i do strategie zvládání
nerovnosti, kterou v takových situacích volily, a to strategie vyhýbání se kontaktům.

4.1.5 Shrnutí
O sociální nerovnost se podle Klvačové (2012) jedná na dvou úrovních: první úrovní
je nerovnost v přístupu ke zdrojům mezi migranty a občany a druhou je symbolické
zneuznání. V mém výzkumu se ukázalo, že i ruskojazyčné studentky prožívající liminální
období reflektovaly projevy sociální nerovnosti.
Jejich reflexe sociální nerovnosti se odehrávala ve čtyřech kontextech. V rámci
vysokoškolského prostředí mnohé ruskojazyčné studentky vyjadřovaly, že ve smyslu
symbolického zneuznání se mezi nimi a českými spolužáky vytvářel sociálně rovný vztah,
což se shoduje s tvrzením Turnera (2004), že v období liminality vzniká mezi členy
communitas rovnostářství a kamarádství. To se však liší od jejich vztahu s vyučujícími,
kteří jsou popisováni jako „rusofobové“, což v reflexi informátorek odkazuje k přítomnosti
nerovnosti na základě symbolického zneuznání. Při zvládání tohoto pocitu nerovnosti
preferovaly informátorky strategii vyhýbání se kontaktům s potenciálními „agresory“,
pozoruhodné je i to, že informace o těchto „nepřátelských osobách“ si mezi sebou
i předávaly. Kontext vysoké školy však zároveň vytváří nerovnost v přístupu ke zdrojům.
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Jednak proto, že ruskojazyčné studentky disponují jen malou mírou kulturního kapitálu
v podobě jazyka, který by jim mohl ulehčit studijní proces, jako to je u českých studentů.
Navíc musí oproti svým českým spolužákům trávit hodně času a utrácet velké peníze při
plnění legislativních povinností. Zazněla také otázka omezeného vstupu na trh práce
v některých oborech, kde hlavním kritériem pro přijetí bylo české občanství.
V kontextu cizinecké policie byl v reflexi větší význam přisuzován nerovnostem
plynoucím ze symbolického zneuznání. Ruskojazyčné studentky si ve své reflexi
uvědomovaly, že zaměstnanci policie zaujímají proti nim mocenskou pozici, schopnou
rozhodovat a „tvořit“ jejich další osud, s čehož pravděpodobně vyplývalo nerovné a hrubé
zacházení, tedy symbolické zneuznání. Mladé dívky uváděly, že tuto nerovnost mohly
ovlivnit jen tím, že přizpůsobovaly svůj habitus habitu, který policisté od nich patrně
očekávali, totiž chovat se slušně, pokorně a uctivě, tedy používat strategii slušného
chování. Co se týče nerovnosti přístupu ke zdrojům ve smyslu legislativních povinností
a omezení, reflektovaly informátorky, že je to pro ně pochopitelné a ospravedlnitelné,
protože je to především v jejich zájmu. Tudíž nepovažovaly nerovný přístup ke zdrojům
za tak velký problém, což odkazuje na strategii smíření a bezmoci. Avšak na druhou stranu
uváděly, že tento přístup je v mnoha ohledech přehnaný a někdy dokonce ztrácí smysl.
Zkušenost se zaměstnáním a vstup na pracovní trh znamená pro ruskojazyčné
studentky v liminálním období především získání kulturního kapitálu (a jen nepatrně
i ekonomického), nikoliv autoritu a prestiž. Kulturním kapitálem je zde míněna jednak
praxe a zkušeností (jako příprava na budoucnost), a jednak jazyk a ovládání habitu
přijímající společnosti (jako možnost zapojit se do ní rychleji a snadněji). To znamená,
že mladé ruskojazyčné dívky ve své reflexi neočekávaly, že narazí na nerovnost přístupu
ke zdrojům (která a priori pro ně neplatí, neboť mají stejná práva být zaměstnané jako
ostatní čeští studenti), a na nerovnost ze symbolického zneuznání. Avšak z jejich
následujícího vyprávění vyplývalo, že na pracovišti se setkaly s jedním i s druhým. Navíc
se ve vyprávěních o daných nerovnostech začaly častěji objevovat takové kategorie, jako je
cizinectví a etnicita, což se do reflexí sociální nerovnosti v předchozích kontextech
promítalo jen málo, nebo vůbec ne. Nerovnost přístupu ke zdrojům v reflexi některých
informátorek

se stala

výsledkem

cizinectví

jako

dvoudimenzionální

kategorie.

Ruskojazyčné studentky uváděly, že symbolické zneuznání, vyplývající z negativního
vztahu např. zaměstnavatele k cizincům, jim tak omezilo přístup ke zdrojům, tedy
k zaměstnání, kde byla dána preference Čechům. V těchto situacích vyjadřovaly studentky
pocit bezmoci a bezradnosti (srov. Klvačová, 2012). Symbolickému zneuznání však, stejně
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jako v předchozích kontextech, informátorky přisuzovaly větší význam. Říkaly,
že se k nim v zaměstnání špatně chovali pravděpodobně jen proto, že jsou cizinky,
resp. ruskojazyčné, tedy že disponují jen malou mírou kapitálů. Žádné další okolnosti, jež
by se mohly s podobným zacházením pojit, nezmiňovaly. K zvládání pocitu nerovnosti
používaly informátorky v daném kontextu takové strategie, jako je vytrvalost a následné
vyhýbání se kontaktům, bezmoc ze situace a ignorace.
Poslední oblastí, s níž účastníce interview měly během života v ČR značnou
zkušenost, byla oblast bydlení. Ačkoliv informátorky předpokládaly v tomto kontextu
rovnost, danou a priori rovnou ekonomickou smlouvou, kde míra kapitálů je v podstatě
vyrovnána,

stejně

byly

pak

konfrontovány

s nerovností

přístupu

ke

zdrojům

a se symbolickým zneuznáním. I zde označovaly mladé dívky přítomnou nerovnost
přístupu ke zdrojům, tedy k bydlení, jako ospravedlnitelnou. Stát, resp. majitelé/ky podle
nich mají právo zvýhodňovat své občany oproti ostatním migrantům. V daném ohledu
dochází u informátorek k přijetí této skutečnosti a k smíření se s ní. Symbolické zneuznání
v reflexi ruskojazyčných studentek bylo nahlíženo silněji a vznikalo prostřednictvím
podvodu ze strany majitelů/ek a také „protiruských“ a „proticizineckých“ inzercí. Podvodu
některé informátorky vzdorovaly, ale negativním inzercím se snažily vyhýbat.
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5 Sociální distance
5.1 Sociální distance v reflexi ruskojazyčných studentek
Předchozí analýza provedených rozhovorů ukázala, že ruskojazyčné studentky,
nehledě na všechny výhody studentstva, spojené v první řadě s liminalitou období, byly
v české společnosti konfrontovány se zneuznáním. V jejich reflexi vyplývalo symbolické
zneuznání vůči nim především ze dvou kategorií: cizinectví a etnicity. Jednak jsou těmi,
které vstupují do nové společnosti odjinud, jsou jiné, odlišné od Čechů, jsou cizinky,
a jednak jsou ty, které pocházejí z „ruského“ postsovětského prostoru a které jsou skrze
jazyk, resp. přízvuk rozpoznatelné. To, že ruskojazyčné studentky byly pro tyto odlišnosti
v české společnosti odmítané, se rozhodně pojilo s určitými diskurzy, které toto odmítání
dávaly

do logické

souvislosti.

Uvědomování

si odlišnosti

a z ní

vyplývajícího

symbolického zneuznání vytvářelo v reflexi informátorek viditelnou sociální vzdálenost
od příslušníků české společností. Proč a jaké distinktivní rysy hrály roli při artikulaci
nerovnosti a sociální distance?
Sociální distanci označovaly ruskojazyčné studentky ve třech rovinách. První
rovinou byl zdroj sociální distance, za něhož informátorky většinou považovaly historické
události mezi Českou republikou a Ruskem. Zmiňovaly především rok 1968 a také události
spojené se současnou politikou Ruska. Tato rovina zapříčinila v reflexi ruskojazyčných
mladých dívek ze strany českých občanů vůči nim sociální distanci.
„Především okupace, protože často se objevuje v rozhovorech, obzvlášť u starší
generace. Jinak nevím no…Mladá generace ještě připomíná ty poslední nepříjemné
události, spojené s Ukrajinou a se zahraniční politikou Ruska nepřátelskou vůči evropským
zemím vůbec“ (Světa).
„Pokud někdo nemá rád Rusy, tak to je kvůli roku 1968. Tedy nemají je rádi proto,
že jsou tak hluční…Němci jsou také hluční, obzvlášť turisti…myslím, že Rusové nejsou
nejhorší turisti…vždy dávají spropitné, nejvíc ze všech…no a Číňané. Ale to, co jim mají
za zlé, tak to je určitě rok 1968“ (Alina).
Ve vleku uvedených událostí se v české společnosti vytvořil tzv. „protiruský“
stereotyp. Ruskojazyčné studentky si toho nepříjemného stereotypu byly vědomy
a přenášely ho na reflexi symbolického zneuznání. Nejsou přijímány právě kvůli tomu,
že jsou představitelkami národa, který je v dané zemi odmítán. Jinak řečeno, podle
informátorek, byly nahlíženy českými občany skrze protiruský stereotyp jako někdo
50

v negativním smyslu odlišný, kdo disponuje nebezpečným habitem, od něhož je lépe
se vzdálit, respektive vytvářet sociální distanci prostřednictvím symbolického zneuznání nepřijetí a odmítnutí. Danou reflexi ruskojazyčných studentek lze sledovat téměř ve všech
předchozích kapitolách. Tak například v jedné z předchozích kapitol studentky Jana
a Marie mluvily o vyučujících - rusofobech. Na otázku, jaká je podle nich příčina této
rusofobie, odpovídaly:
„Mm... 1968, rok. Zatím jsem přišla jen na tohle. Asi je to největší příčina nenávisti
všech Čechů“ (Jana).
„Pořád vzpomínají na události roku 1968. Nevím, možná ještě současné politické
události“ (Marie).
Kategorie ruské etnicity byla přítomna i ve výroku studentky Oksany v kapitole
4.1.3, kde se zmiňovala o nepříjemném chování ze strany svého českého kolegy a zároveň
toto chování spojovala se svým ruským původem. I v této reflexi se objevila stopa
minulosti:
„On už je docela ve vyšším věku, možná v Rusech vidí okupanty. A celkově existuje
u Čechů takový stereotyp kvůli politice, kvůli dějinám…“ (Oksana).
Dál bylo v dané rovině zajímavé sledovat i to, jak se ruskojazyčné studentky vůči
tomuto protiruskému stereotypu vymezovaly. Jednak artikulovaly, že osobně s nimi minulé
historické událostí nemají nic společného, jelikož v té době ještě ani nežily.
„Bylo to dávno, nenarodila jsem se v SSSR. Nebyla jsem to já, kdo přijímal důležitá
rozhodnutí, a vůbec, nemám k tomu žádný vztah“ (Nina).
Jednak říkaly, že se okupace 1968 roku účastnil nejen Sovětský svaz, ale i další
členové Varšavské smlouvy a vyjadřovaly své nepochopení, proč se tento negativní
stereotyp pojí jen s migranty z postsovětských zemí.
„Nějak divně to všechno házejí do jednoho pytle s Rusy, nebyl tam jen SSSR, byly to
armády Varšavské smlouvy, ale kdo ví, proč z toho všeho vyčleňují jen nás“ (Alina).
Co se týče současných politických událostí, s nimi se některé informátorky, které
nepocházely z Ruské federace, vyrovnávaly způsobem, že odmítaly jim stereotypně
připisovanou povahu ruské etnicity. A uváděly, že by Češi neměli házet všechny
postsovětské národnosti do jednoho pytle pod názvem „Rusové“.
„Snažila jsem se jim vysvětlit, že nejsme všichni Rusové, jen mluvíme rusky, protože
tento jazyk je velmi rozsáhlý, a že pocházíme z různých zemí. Necítím žádnou vinu
za minulé a současné události, jelikož nejsem z Ruska, jsem z Kazachstánu a moje vlast
s tím nemá nic společného“ (Maria).
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„Nejsem Ruska, a dokonce mě uráží, když někdo říká, že jsem Ruska, protože mluvím
rusky. Ale prosím vás NE! Nejsem! A nemám nic společného s těmi událostmi“ (Světa).
Hlavním distinktivním znakem, díky němuž byly účastnice výzkumu v české
společnosti identifikovány za prvé jako cizinky a za druhé jako Rusky, byl jejich mateřský
jazyk, tedy ruština. Přestože si byly vědomy protiruského stereotypu, některé dívky říkaly,
že se při komunikaci s Čechy v češtině nikterak nesnažily svůj ruský přízvuk skrývat
(pravděpodobně proto, že to považovaly za nemožné), a ty, které o to přece jen usilovaly,
to nedělaly ze strachu, že budou rozpoznány jako cizinky či ruskojazyčné, naopak
vyprávěly, že jejich záměrem bylo především ukázat svou „šikovnost“. Snažily se tím
způsobem svůj „handicap“ přetvořit v přednost.
„Přízvuk…ano, snažím se ho skrývat. Ale je to velmi těžké. […] Nevím, nesnažím
se skrýt, že jsem cizinka, naopak ráda o tom vyprávím, jen chci skrýt ten přízvuk, aby
věděli, že jsem cizinka a mluvím česky perfektně“ (Jana).
„No vždy se snažím mluvit jako oni. Ne proto, že se bojím, že poznají, že jsem Ruska,
ale proto, že mě to baví, líbí se mi, když moje řeč zní stejně jako u rodilých mluvčích“
(Oksana).
Zároveň informátorky uváděly, že dobrou znalost českého jazyka považovaly
za jeden z klíčových aspektů úspěšného začleňování se do přijímající společností
(srov. Klvačová, 2006).
„Ano, bylo by pro mě snadnější najít nějaké společné téma, nebo…nevím. Ale
opravdu by bylo všechno mnohem jednodušší, kdybych uměla česky ideálně“ (Greta).
Nicméně je to další rovina, která v reflexi ruskojazyčných studentek prohlubuje
sociální distanci. A v některých ohledech to byly právě ony, kdo tuto sociální distanci
vytvářel/reprodukoval, protože ve svých vyprávěních nereflektovaly vzniklé symbolické
zneuznání ze strany Čechů z hlediska jazyka, čili nebyly znevýhodňované kvůli svému
přízvuku ani špatné znalosti českého jazyka, ale kvůli historickým negativním diskurzům,
které se s jejich rodným jazykem v české společnosti pojí. Ale jejich vlastní hodnocení
svých jazykových dovedností jako špatných je nutilo uzavírat se a vyhýbat se kontaktům
s příslušníky většinové společnosti, což svým způsobem posilovalo sociální distanci. Tuto
distanci vytvářely samy, protože se obávaly, že jejich jazyková odlišnost, jejich přízvuk
bude vyvolávat jednak zneuznání, spojené s českým předsudkem ruského nebezpečného,
„okupantského“ habitu, a jednak nepochopení či výsměch.
„Někde na úrovni podvědomí vím, že špatně mluvím česky! A vždy se bojím,
že nebudu vědět, o čem s nimi mám mluvit, že mi nebudou rozumět. Čili je pro mě jazyková
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bariéra tou nejzásadnější příčinou. I když vím, že oproti některým cizincům mluvím docela
dobře, ale není to pro mě dostačující“ (Greta).
„Mezi Čechy se někdy stydím za svůj přízvuk, nechci se zdát hloupá. Na univerzitě
když někomu posilám e-mail, musím to před odesíláním padesátkrát zkontrolovat. V ruské
společnosti se v tomto případě cítím mnohem komfortněji. […] Zpočátku jsem se cítila
nepohodlně [na vysoké škole] když jsme třeba pracovali ve skupinách, bála jsem se, že má
někdo nepřátelský vztah k Rusům…ale pak jsem pochopila, že je všechno v pořádku
a nikdo nic špatného nemyslí, tak jsem se trochu uvolnila“ (Věra).
„Stala jsem se méně komunikativní, více uzavřenou, začala se mi líbit osamělost,
sedět doma a koukat na filmy, protože se stydím mluvit česky. Stoprocentně má na to
jazyková bariéra vliv“ (Jana).
Informátorky také v interview přímo nemluvily o tom, že by byly Čechy kritizované
za svůj odlišný „ruský“ habitus, čili kulturu. Nicméně ony samy říkaly, že Češi jsou jim
v tomto smyslu vzdálení. Tedy i v tomto případě to byly ony, kdo se od většinové skupiny
sociálně distancoval.
„Za čtyři roky co jsem tady, se neobjevila žádná láska k těmto lidem, nechci se s nimi
asimilovat. Nevím, jak to vysvětlit. Prostě necítím blízkost k jejich mentalitě. Možná jsou to
moje vnitřní rysy, které se neshoduji s jejich rysy. Chápu, že jsou i skvělí Češi, mnohokrát
jsem se s nimi stýkala osobně, fakt jsou velmi hodní. Ale neexistuje nic, proč bych se chtěla
s tímto národem spojovat. Nevím“ (Dina).
„Prostě jsou jiní, jiná kultura a některé jejich kulturní hodnoty pro mne nejsou
srozumitelné a dokonce jsou mi i nepříjemné. Například vztahy mužů a žen…nesetkala
jsem se s tím osobně, ale vidím ze strany, že to mají jinak než my…volnější, jsou méně
připoutáni jeden k druhému, a jejich pohled na rodinný život je jiný, řekla bych, že je tady
každý sám za sebe“ (Oksana).
„Nelíbí se mi jejich nedbalost. Ještě jsem si všimla, že je tu spousta mužů 40+
a nejsou ženatí. V Rusku už má většina mužů v tomto věku rodinu a děti. Češi také neumějí
„běhat za děvčaty“, nedávají květiny, nezvou na kávu…“ (Věra).
„Protože jsme různí. Jsou Evropané, jsou uzavření, v podstatě se zajímají jen o sebe,
mají méně zájmů, tedy ne méně, jinak…jsem si jistá, že mají hodně zájmů, ale většinou
se neshodují s mými. Ráda chodím do divadla, na výstavy, myslím, že seberozvoj
a sebepoznání jsou velmi důležité. Mám ráda kluby, party atd. A když Češi začínají… ‚Mm,
možná jen zajdeme někam na pivo?‘, ne, mě to nezajímá. Neradi utrácejí peníze, jsou velmi
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skoupí. I když utratit 300 Kč za pivo, to je pro ně normální…ale koupit lístky za 150 Kč
na nějakou výstavu, to ne, to je drahé. Různé priority“ (Maria).
V reflexi informátorek tak vznikala vzájemná distance. Češi se sociálně distancovali
vůči nim na základě jejich etnicity a cizinectví, zatímco ruskojazyčné studentky
zvýznamňovaly kulturní rozdíly, čímž tuto sociální distanci mezi sebou a Čechy ještě víc
posilovaly. Bylo to jakousi odpovědí na pocit sociální nerovnosti? Pravděpodobně ano,
protože na začátku informátorky říkaly, že před migrací měly za to, že distance nebude tak
velká právě díky podobnému habitu.
„Protože byla možnost studovat jazyk a podávat přihlášky za normální ceny, ne jako
v Londýně například…a teď se ještě přesvědčuji o tom, že česká mentalita je více méně
podobná naší. Nebylo třeba si znovu na všechno zvykat“ (Jana).
„Český jazyk, neplacené studium…Vybírala jsem ještě mezi Francií, Německem
a Anglií. Anglii jsem odmítla hned, protože jsou tam obrovské ceny…Německo taky.
Francie se mně ani mým rodičům nelíbí. No a zůstala ČR, slovanský jazyk, slovanská
kultura a tak. Nemělo by to být špatné“ (Maria).
Jak se ukázalo, všechny zmíněné aspekty vedly u informátorek ke vzniku
monokulturních vazeb a k jejich poměrné uzavřenosti uvnitř ruskojazyčné skupiny,
zproštěné od kategorií etnicity a cizinectví, kde se vytvářela sociální blízkost na základě
jazyka a habitu. Toto zjištění se shoduje s již existující literaturou, zkoumající zahraniční
studentskou migraci (např Bochner, McLeod, Lin, 1977, podle Zhou a kol., 2008) a také
s teorii Bourdieu (1998), že lidé, kteří zastávají podobnou sociální pozici v prostoru
a disponující podobným habitem, se budou v sociálním prostoru sbližovat.
„Myslím, že problém je v mentalitě. S ruskojazyčnými je cítit takový pozůstatek SSSR,
když všichni sedí v kuchyni v noci, s lahví vína a baví se mezi sebou celou noc…Nebo
prostě o některých věcech nemůžeš říct svému kamarádovi Čechovi, protože tě
nepochopí…třeba, pokud řekneš, že potřebuješ víza, že nevíš, kde vzít nějaké doklady, on
prostě tohle nepochopí“ (Nina).
„I s Čechy se cítím normálně, obzvlášť když jsou to známí. Ale mezi ruskojazyčnými
je mi pohodlněji, protože vím, že mohu říct víc, a že mi budou rozumět“ (Alina).
„Většinou s ruskojazyčnými. Mezi Čechy přátele nemám, protože… Necítím, že si
s nimi dobře rozumíme…, možná jsem nepotkala takové Čechy, s kterými bych našla
společnou řeč, nevím. No a nemůžu být sama sebou, když mluvím jiným jazykem“ (Věra).
Sociální distance mezi ruskojazyčnými studentkami a příslušníky české společnosti
byla v reflexi mých informátorek vytvářena skrze tři roviny: historické události a současná
54

politika Ruska, jazyk a kultura/habitus. Historické události, spojující bývalý Sovětsky svaz
či současné Rusko a Českou republiku, popř. Československo, hrály u Čechů významnou
roli ve vytváření sociální distance vůči přijíždějícím ruskojazyčným studentkám.
Ve své reflexi byly informátorky nahlíženy očima Čechů skrze ustálený protiruský
stereotyp, což vysvětlovalo symbolické zneuznání na základě jejich etnicity. Klíčovým
znakem,

identifikujícím

migrantky

z Ruska,

resp.

z postsovětských

zemí,

byl

jazyk/přízvuk. I když dobrou znalost českého jazyka pokládaly informátorky za důležitý
nástroj pro začleňování se do české společnosti, reflektovaly ho ve vztahu k sobě spíše
jako „handicap“, který tomuto začleňování překážel, jelikož si myslely, že ho neovládají
dostatečně dobře. Tento sebekritický postoj vedl informátorky k omezení kontaktů
s Čechy, a tudíž i k posílení sociální distance. Dělo se tak za prvé proto, že se obávaly,
že kvůli špatné znalosti jazyka budou rozpoznatelné a následně nepřijímané skrze
negativní protiruský stereotyp, za druhé proto, že očekávaly ze strany Čechů nepochopení
nebo výsměch. Třetí rovinou, ve které účastnice interview artikulovaly sociální distanci,
byly rozdíly v habitu/kultuře. Interpretovala jsem to jako odpověď ruskojazyčných
studentek na nepřijetí ze strany české společnosti, jelikož ony považovaly na začátku obě
kultury za vzájemně podobné. Rozdílnost habitů/kultur tak v reflexi informátorek
posilovala sociální distanci s Čechy, habitus/kulturu artikulovaly však zároveň jako prvek
sociální blízkosti s ruskojazyčnou komunitou. Stejný jazyk a kultura se ukázaly být
významnými aspekty i pro lidi v liminálním období, jako jsou ruskojazyčné studentky,
že preferovaly uzavírat se v ruskojazyčných skupinách. Je to dáno tím, že nefungovaly
znevýhodňující kategorie etnicity a cizinectví, a proto i symbolické zneuznání. V těchto
skupinách měly pocit liminality, která k situaci studujících dospělých náleží.
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6 Závěr
Bakalářská práce se věnovala tématu „Sociální nerovnost v reflexi vysokoškolských
ruskojazyčných studentek v České republice“. Zkoumání výhradně žen ani vztahu genderu
se sociálními nerovnostmi nebylo mým záměrem. Zaměření na ženy vzniklo jako důsledek
konstrukce vzorku.
Volba daného tématu souvisela s několika aspekty. Za prvé se skutečností,
že ve vědeckém diskurzu bylo věnováno jen málo pozornosti sociálním nerovnostem, a to
jak ve vztahu k studentské migraci obecně, tak i vůči výlučně ruskojazyčným studentům.
Za další mezeru jsem považovala nedostatek podobných studií, provedených ve vztahu
k České republice. Posledním aspektem volby tématu byl můj osobní zájem.
Východiskem výzkumu se stala teze o vnímání sociální nerovnosti migranty
(Tollarová, Klvačová, 2009; Klvačová, 2012). V návaznosti na to by se vztah sociální
nerovnosti a studentské migrace mohl jevit jako zajímavý v kontextu liminality
studentského období, předpokládající rovnost statusů a rolí uvnitř communitas. Zároveň
i díky výzkumu CVVM (2017), který zjistil, že česká společnost se poměrně loajálně
chová k migraci za účelem studia, by neměly být projevy sociální nerovnosti vůči cizincům
výrazné.
Hlavním cílem předložené práce bylo zjistit, a to na základě provedených
polostrukturovaných

rozhovorů

s ruskojazyčnými

studentkami,

jak

informátorky

reflektovaly sociální nerovnost a jaké strategie vyrovnání se s onou sociální nerovností
využívaly. Dál jsem se zajímala o to, jak se jejich reflexe sociální nerovnosti promítala
do sociální distance od příslušníků české společnosti.
Daná bakalářská práce došla k několika zjištěním. Ruskojazyčné studentky zažívají
v kontextu české společnosti a při komunikaci s jejími příslušníky jak nerovnost přístupu
ke zdrojům, tak i symbolické zneuznání. Nerovnost přístupu ke zdrojům však v jejich
reflexi nezpůsobuje tak velké problémy, protože ji většinou považují za pochopitelnou
a mají pocit, že se s ní musejí smířit. Naopak symbolickému zneuznání věnují větší
a emocionálnější pozornost a používají k jeho zvládaní víc strategií. Mezi strategie
zvládání pocitu nerovnosti, jež ruskojazyčné studentky používaly v nerovných situacích,
patří strategie vyhýbání se kontaktům, smíření, dále slušné chování, vytrvalost, bezmoc,
ignorace a vzdor. Tyto strategie nejsou dány jen jejich osobními preferencemi, ale
spočívají i ve vztahu k významům, které vztahům a situacím ruskojazyčné studentky
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připisují. Zajímavé je, že dosud nezískaly nadhled, který Klvačová (2012) spojuje
s poslední fází sebesituování cizince v cílové zemi.
Dál lze konstatovat, že liminalita, jež je chápána jako rovnost, zbavená všech
nerovnost ustanovujících statusů uvnitř communitas, v případě ruskojazyčných studentek
nefunguje vždycky. Z hlediska symbolického zneuznání je tato rovnost ve vrstevnické
skupině na vysoké škole opravdu přítomna, ale z hlediska nerovnosti přístupu ke zdrojům,
je tato rovnost nabourávána absencí kulturního kapitálu, který je dán socializací v rámci
jiného sociálního prostoru. V dalších kontextech se do reflexe sociální nerovnosti
ruskojazyčnými studentkami promítají takové důležité kategorie, jako jsou cizinectví
a etnicita. To znamená, že v jejich reflexi v ostatních kontextech jsou liminalita
studentského života a jejich status studentek najednou přepsány na status cizinek a navíc
ruskojazyčných. To také odpovídá povaze segmentárních identit (Eriksen, 2008),
resp. mnohočetnosti vztahů (relací) a situací, v rámci nichž jedinec jedná.
Dalším zjištěním bylo, že stejně tak, jak popisuje ve své teorii P. Bourdieu (1998)
a jak tvrdí badatelé, zkoumající sociální sítě (např Bochner, McLeod, Lin, 1977, podle
Zhou a kol., 2008), preferují ruskojazyčné studentky monokulturní vazby s dalšími
příslušníky ruskojazyčné komunity. Tato sociální blízkost se projevuje skrze stejný habitus
(kulturu), jazyk a zkušenost. Jsou to zároveň distinktivní znaky ustanovující sociální
vzdálenost vůči Čechům. Tato distance je konstruována jako vzájemná, resp. jako jakási
odpověď ruskojazyčných studentek na symbolické zneuznání ze strany Čechů, které
zároveň podle nich mnohdy vyplývalo z jejich ustáleného protiruského stereotypu. Tento
stereotyp dávaly studentky do souvislosti s historickými událostmi, jež spojovaly Českou
republiku a postsovětské země. Mluví se především o roku 1968 a o současných dějích
v politice Ruska.
Z výzkumu také vyplynulo, že situace ruskojazyčných studentek není z hlediska
přítomnosti kapitálů liminální. I když nehraje v jejich pozici roli ekonomický kapitál,
protože jejich migrace je financována ze zdrojů, které jsou situovány mimo ČR, ostatní
typy kapitálů ve hře jsou. Kulturní kapitál pokládají za nedostatečný a podle nich je
znevýhodňuje při studiu. Sociální kapitál nedokáží ve vztahu k zemi původu akumulovat,
protože se cítí být rozpoznány jako jiné, a proto odmítány. Sociální kapitál proto rozvíjejí
ve vztahu ke krajanské skupině - v rámci migračních sítí v ČR. Tento postoj legitimizují
sdíleným habitem, který tedy nechtějí proměňovat. Symbolický kapitál ve vztahu
k migrační skupině může tedy růst, zatímco v kontextu života s majoritou je nejistý.
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Celkově se dá shrnout, že i přes všechny pozitivní stránky, jež studentství přináší,
i přes loajalitu české společnosti vůči lidem přijíždějícím do země za účelem studia
(CVVM, 2017a), přijímají ruskojazyčné studentky podobně jako cizinci ve výzkumu
Tollarové a Klvačové (2009) svůj status cizince, a tím reprodukují i obraz přistěhovalce
jako člověka „druhé kategorie (Tollarová, Klvačová, 2009, s. 134).“ Navíc se v jejich
reflexi objevuje i nerovnost na základě intersekcionality, tedy znevýhodnění na základě
jednak statusu cizinek a jednak statusu ruskojazyčných, který v sobě nese etnický aspekt.
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