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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku integrace ukrajinských migrantů 

v České republice. V souvislosti se zvyšujícím se emigračním potenciálem z důvodu 

probíhající občanské války na Ukrajině bude účelem práce analýza současné integrační 

politiky České republiky vůči cizincům ze třetích zemí s důrazem na migranty 

z Ukrajiny. Značné změny na půdě integračních politik začaly po vstupu České 

republiky do EU, byly vytvořeny koncepční dokumenty a další veřejně politická 

opatření mající za účel systematizovat integrace migrantů ze třetích zemí. Proto bude 

prvním cílem této práce analýza veřejných politických dokumentů, které vystihují 

podstatu a determinanty integrační politiky České republiky vůči migrantům ze třetích 

zemí. Česká republika citlivě reaguje na světové migrační trendy, ale větší důraz klade 

na současnou imigraci z Ukrajiny, a tak dalším cílem bude zmapovat stav integrační 

politiky výhradně vůči Ukrajincům v České republice. Nakonec posledním a hlavním 

cílem je porozumět na základě rozhovorů, jaké bariéry integrace do hostitelské 

společnosti vnímají samotní Ukrajinci v České republice na základě teoretického 

přístupu životních cyklů, jakou trajektorii volí, aby se integrovali v rámci jednotlivých 

dimenzí, jak se liší mezi sebou v zavislosti na statusu pobytu.  

 

 

Abstract 
This diploma thesis focuses on the integration of Ukrainian migrants in the 

Czech Republic. In connection with the increasing emigration potential of the Republic 



   

of Ukraine due to the ongoing civil war, the thesis will be an analysis of the Czech 

Republic's current integration policy towards foreigners from third countries with an 

emphasis on migrants from Ukraine. Significant changes in integration policies started 

after the accession of the Czech Republic to the EU, contextual documents and other 

public policy measures aimed at systematizing the integration of migrants from third 

countries. Thus, the aim will be to analyze publicly-relevant documents, which outline 

the essence and determinants of the Czech Republic's integration policy towards 

migrants from third countries. The Czech Republic responds sensitively to migratory 

trends, but more emphasis put on current immigration from Ukraine. Therefore, another 

goal will be to unveil the integration policy exclusively towards the Ukrainians in the 

Czech Republic. Finally, the ultimate goal is to understand on the basis of the 

interviews, what barriers the Ukrainians have in the Czech Republic for integrating into 

the host society. The life course theory helps to identify what trajectories they choose to 

integrate in their individual dimensions. 
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Teze diplomové práce: 

1. Vymezení výzkumného problému 
Současná prohlubující se globalizace vyvolává nejenom intenzifikaci pohybu 

zboží a služeb, ale mnohem rozsáhlejším důsledkem globalizace jsou bezpochyby 

migrační toky lidských mas. (Ritzer, 2007: 17) Republika Ukrajina je v tomto smyslu 

nejlepším potvrzením této hypotézy, přičemž tento stát je charakteristický svým 

dlouhotrvajícím emigračním potenciálem do okolních států, včetně  ČR. Data z roku 

2016 dokládají skutečnost, že v současné době v ČR pobývá 473 516 cizinců (4,5 % 

populace), ukrajinská menšina má největší zastoupení mezi cizinci a tvoří 106 788 osob 

(22, 6 %). (Drbohlav, 2016: 98) Podle názoru expertů emigrace z Ukrajiny bude časem 

jenom sílit a to z důvodu vleklé občanské války a absence emigrační politiky státu, která 

by na úrovni veřejné politiky měla zpomalit odtok lidského a intelektuálního kapitálu. 

(Leontiyeva, 2014: 72) Za posledních 24 let se počet cizinců v ČR zvýšil ze 78 000 (rok 

1993, 0,8 % populace) na 473 516 v roce 2016 (4,5 % populace). (Drbohlav, 2016: 98) 

Institut mezinárodních studií  
Teze diplomové práce 



   

Faktický počet cizinců a imigrace není v zájmu tohoto výzkumu, řada expertů 

identifikuje problém právě začleněním těchto imigrantů do domácí společnosti. 

Integrace je skutečně závažnou věcí, protože veřejná politika musí reagovat na 

objektivní odlišnosti přicházejících lidí, vytvořit odpovídající podmínky pro harmonické 

soužití s majoritou a předcházet sociálním jevům, včetně sociálního vyloučení a trestné 

činnosti cizinců. Důležitá je také podpora orgánů státu a vzdělávacích institucí v oblasti 

překonávání jazykových překážek a prohlubování otevřenosti cizojazyčných komunit. 

(Strategie migrační politiky ČR, 2017) Další experti tvrdí, že existují objektivní důvody 

integrace imigrantů v ČR, jde zejména o ekonomické a demografické důvody. Aby se 

využil potenciál migrantů, je potřeba je důkladně začlenit. (Bernard, Mikešová, 2014: 

534)  

 

2. Cíle diplomové práce 
Cílem této diplomové práce je zjistit, jak integrační politika v ČR reaguje na 

potřeby a složení ukrajinských migrantů v ČR, a identifikovat problémové oblasti 

(bariéry integrace). Analýza integrační politiky ČR bude probíhat na základě analýzy 

veřejně politických a strategických dokumentů, které pomůžou zjistit, jak má formálně 

fungovat politika integrace cizinců do majoritní společnosti. Následně na základě 

teoretického přístupu životních cyklů odhalím, jaké problémy se vyskytují u 

ukrajinských migrantů v ČR v souvislosti s jejich přistěhováním (v konkrétních 

trajektoriích), jaké problémy vznikají a jak je překonávají či nepřekonávají. Na základě 

těchto dvou výzkumných proudů dokážeme odhalit, jestli integrační politika funguje či 

nefunguje, a v jakých konkrétních oblastech dosahuje úspěchu a v jakých selhává.  

 

3. Výzkumné otázky 

Diplomová práce bude věnovat pozornost odhalení podstaty integrační politiky 

ČR vůči ukrajinským migrantům, do jakých typologií integračních politik spadá český 

integrační systém ve vztahu k ukrajinským migrantům (typologii) na jedné straně, a na 

straně druhé se budeme věnovat identifikaci bariér, které překážejí ukrajinským 

migrantům integrovat se do majoritní společnosti. Poslední bod bude zjištěn na základě 

autentických rozhovorů s migranty. 

 

Výzkumné otázky:  



   

• 1. Zjistit, jaká je integrační politika v ČR z hlediska typologie integrace. 

• 2. Zjistit, jaká byla evoluce integrační politiky v ČR od roku 2005, se zaměřením 

na migranty z Ukrajiny. 

• 3. Zjistit, jaké problémy vznikají u ukrajinských migrantů v souvislosti s 

přesunem do ČR a životem v ČR ve vybraných trajektoriích života. 

• 4. Jak integrační politika reaguje na tyto problémy ukrajinských migrantů. 

Identifikovat nedostatky („gaps“) této politiky. 

 

4. Teoretický a konceptuální rámec 
Perspektiva životního cyklu (PŽC) – je teoretický přístup, který byl zformulován 

v 60. letech 20. století a kladl si za cíl, jak strukturální, sociální a kulturní kontext 

působí na život lidí. Obor se rozvíjel na poli sociologie, antropologie, sociální historie, 

demografie a psychologie. Zakladatel tohoto přístupu je sociolog Glen Elder Jr., který 

jako první použil longitudinální přístup a odhalil, jak obrovský vliv měla Velká 

hospodářská krize (Velká deprese) 30. let na individuální a rodinnou životní dráhu 

jedinců z hlediska jejich budoucnosti. Perspektiva životního cyklu je současně 

významným teoretickým rámcem převážně v kriminologii a také důležitou perspektivou 

při longitudinálních studiích v oblasti zdraví. (Elder, 1999) Například retrospektivně, na 

základě biografických rozhovorů se dá odhalit, proč jedinec přestal brát drogy, jaká 

událost (turning point) ukončila jeho deviantní chování (užívání drog) atd. (Teruya, 

2010) Nebo se dá podívat na tuto problematiku z perspektivy trajektorií jedinců, tj. 

podíváme se, jak se vyvíjel život drogově závislých, jaké problémy pociťovali v 

souvislosti s touto činností, na koho se obraceli s požadavky o pomoc atd. (Hser, 2007)  

Tohle může pomoci porozumět, jak efektivně funguje či nefunguje protidrogová politika 

konkrétního státu.  

V rámci práce bude za turning point považováno samotné přesídlení 

ukrajinských občanů do ČR, tj. životní událost nebo přechod, který produkuje trvalý 

posun v trajektorii životního cyklu. Dále bude kladen důraz na skutečnost, jak se vyvíjel 

život ukrajinských migrantů ve zvolených trajektoriích (tj. dlouhodobé schéma stability 

a změny, které obvykle zahrnuje rozmanité přechody (může se vztahovat k jedné oblasti 

života). V této části budou identifikovány problémy, které občani Ukrajiny v ČR museli 

řešit jako migranti.  

 Druhá část výzkumu bude spočívat v analýze integrační politiky ČR vůči 



   

ukrajinským migrantům z různých úhlů pohledu tj. podíváme se, jak funguje integrace 

Ukrajinců v těchto dimenzích:  

1. Identifikovat, do jaké skupiny integračních politik spadá český integrační systém vůči 

ukrajinským migrantům: 1) etnicko-exkluzivistický (diskriminační) 2) asimilační 

(přirozený nebo nucený) 3) pluralistický (či multikulturní) (Barša, 2005)  

2. Podívat se, jak probíhá integrační politika ČR v následujících dimenzích – 

strukturální, kulturní, interaktivní, identifikační. (Heckmann, 2003) 

3. Úplná integrace (asimilace) – pro imigranty, kteří chtějí zůstat v ČR dlouhodobě. 

Částečná integrace (přizpůsobení se) – pro dočasné imigranty (např. sezonní migranti). 

(Ioncev, Ivanjuk, 2013)  

4. Markers and means (employment, housing, education, health); Social connection 

(social bridges, social bonds, social links); Facilitators (language and cultural 

knowledge); Foundation (rights and citizenship) (Ager, 2008) 

 

5. Výzkumný plán 
• Desk research 

• 1. fáze – analýza veřejných politických dokumentů (jaká je integrační politika v 

ČR s ohledem na cílovou skupinu) 

• 2. fáze – navazující kvalitativní výzkum mezi ukrajinskými migranty 

• Cílová populace – legální ukrajinští migranti s délkou pobytu 1–10 let; polovina 

respondentů s dlouhodobým a polovina s trvalým pobytem (možnost komparace) 

• Výběr respondentů – tak, aby pokryli co nejširší spektrum ukrajinských 

migrantů z hlediska odlišných věkových i sociálních skupin (podnikatelé, zaměstnanci 

na různých pozicích, studenti, ekonomicky neaktivní), délky a důvodů pobytu. 

• Sběr dat – hloubkové, polostrukturované rozhovory (scénář členěn dle trajektorií 

životního cyklu) – biografický přístup (od příchodu do ČR po současnost) 

• Analýza dat: tematická analýza (Braun, Clarke, 2006) 
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7. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 
This thesis is focused on the identification of the problem of Ukrainian migrants 



   

in the Czech Republic and how effectively the integration policy of the Czech Republic 

to reacts to these problems, what special programs does exclusively on Ukrainian 

migrants in the Czech Republic, etc. In the work is the applied life cource perspective, 

which will help to reveal how developed the life of Ukrainians in the Czech Republic 

after their move. On the basis of the biographical interviews will be revealed, what 

problems they had and have now. The second stream of research will consist in the 

identification of the integration system of the Czech Republic towards Ukrainian 

migrants on the basis of integration models. 
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Úvod do problematiky 
Asi nikoho nepřekvapí, pokud budeme konstatovat, že národy nevnímají svět 

stejně, různí se představy o tom, co je dobré a co není, jejich požadavcích, očekáváních 

atd. Tento fakt stojí za smutnou skutečností, že není možné vybudovat univerzální 

přístup pro integraci všech skupin cizinců. Existuje zde objektivní potřeba počítat nejen 

s podstatnou mírou odlišnosti migrantů od majoritní společnosti, ale i s podstatnými 

rozdíly v jednotlivých národnostních skupinách migrantů. Z této perspektivy je pak 

nutno vycházet při tvorbě integrační politiky, jejímž cílem by měla být harmonická 

integrace migrantů do života majoritní společnosti. Bohužel, tento fakt objektivní 

odlišnosti jednotlivých skupin migrantů je zatím v integračních politikách jednotlivých 

států Evropy poněkud opomíjen. Tuto skutečnost potvrzují například výsledky výzkumu 

RESTART (od 2011 až 2013), který probíhal ve státech Evropy a zkoumal míru 

integrace migrantů ze států bývalého Sovětského svazu. Výsledky dotazníkového 

šetření ukázaly právě v České republice tragickou propast mezi ochotou se integrovat do 

majoritní společnosti mezi různými skupinami migrantů, a to dokonce i u migrantů 

pocházejících z jednoho státu. Tak mapříklad migranti z regionů ruské federace 

Čečenska a Ingušetie v 90 % odpověděli: „My máme svůj jazyk a svou kulturu.“ 

Výzkum také konstatuje, že respondenti reprezentující ruskou etnickou skupinu, ukázali 

mnohem větší ochotu integrovat se do hostitelské společnosti. Co se týče integrace 

v cílovém státě, jak ukázaly výsledky výzkumu, podstatnou roli hraje, kromě toho, 

z jakého státu migranti jsou, i například příklon k náboženskému vyznání. Například 

islámské země vykazují v oblasti integračního potenciálu společná specifika. Proto 

podle výzkumného týmu, by tito migranti měli být zahrnuti do jedné kategorie nehledě 

na jejich zemi původu. V současné době jsou však obvykle migranti ze států bývalého 

Sovětského svazu zařazováni do jedné skupiny ruskojazyčných, v čemž může z hlediska 

přístupů integrační politiky spočívat největší chyba. (Sandler, 2015: 676)  

Ukrajinci v kontextu této problematiky nejsou výjimkou, nicméně v poslední 

době můžeme více a více identifikovat zvláštní přístup veřejných politik vůči ukrajinské 

migraci v ČR. Například vznik celé řady speciálních programů zaměřených výhradně na 

ukrajinskou menšinu. Jedná se o integrační projekty jako „Projekt Ukrajina“, „Režim 

Ukrajina“, které jsou zaměřeny na usnadnění zaměstnání pro nízko a vysoce 

kvalifikované migranty z Ukrajiny. Dále speciální vzdělávací programy pro studenty 

z Ukrajiny v Olomouci;  speciální programy pro odborníky z Ukrajiny v technických 
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oborech („Special procedures for highly qualified employees from Ukraine“) 

(Buchtová, Rozumek, 2016: 22). Všechny tyto programy v ČR jsou reakcí státu na 

současný emigrační potenciál Ukrajiny v souvislosti s vleklou občanskou válkou. Na 

jedné straně válka na Ukrajině je hrozbou pro okolní státy, na straně druhé je to i velká 

příležitost, proto podobná veřejná politická opatření jsou zcela racionální a 

pochopitelná. Státy sousedící s Ukrajinou se proto snaží využít vzniklou situaci ve svůj 

prospěch.  Například v Polsku je zapříčiněn velký zájem o ukrajinské migranty snahou 

řešit nepříznivou demografickou situaci. ČR a řada dalších států zase lákají vysoce i 

nízce kvalifikovanou pracovní sílu do svých zemí, aby zaplnily mezery na domácím 

trhu práce. (Fedyuk, 2016: 36) Ministr Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prohlásil, 

že českému průmyslu chybí 140 tisíc zaměstnanců, vedoucí Svazu průmyslu a dopravy 

Jaroslav Hanák k tomu vyjádřil svůj názor: „Kvalifikovaných především v technicky 

zaměřených oborech. Je potřeba něco urychleně dělat, protože řada firem říká, že není 

schopná plnit své zakázky. A když ty zaměstnance nemůžeme sehnat doma, musíme je 

sehnat v zahraničí. Potřebujeme tisíce Ukrajinců, protože trh práce to neřeší“. (Český 

průmysl potřebuje tisíce Ukrajinců, 2016.) Aktuální informace svědčí o skutečnosti, že 

ČR ve střednědobé perspektivě se více otevře dočasným migrantům z Ukrajiny, ale na 

základě řady výzkumů dočasná migrace přechází většinou do stavu trvalé migrace. 

(Migration from Ukraine to V4 in time of crisis, 2016) Z tohoto důvodu je objektivní 

nutností vybudovat efektivní systém integrace ukrajinských migrantů v ČR, s 

přihlédnutím ke kontextu vysokého emigračního potenciálu Ukrajinské republiky. 

Nehledě na kulturní příbuznost Ukrajinců a majoritní společnosti, integrace má 

pragmatický a humanitární záměr. (Uherek, 2016: 6) Pragmatický proud integrace 

znamená pravděpodobnost většího zisku z migrantů, například prostřednictvím 

umožnění naučit se český jazyk a následně se plnohodnotně zapojit do pracovních 

vztahů a být přínosný pro cílový stát a společnost. Humanitární záměr znamená 

zamezení vyloučení migrantů ze společnosti, které by mohlo následně vést k růstu 

kriminality a ostatním formám deviantního chování konkrétních menšin. To vše je 

dokladem toho, že problém integrace migrantů se více a více stává veřejně politickým 

problémem. 
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1. Cíle a výzkumné otázky  
Hlavním cílem práce je definice integrační politiky ČR vůči ukrajinským 

migrantům. Aktualita tohoto tématu má v dnešní době zvláštní význam, protože 

Ukrajina v době občanské války má enormní emigrační potenciál do vzdálených, 

zejména však do okolních států. Nejlepším potvrzením tohoto předpokladu svědčí data z 

IOM, která potvrdila, že emigrace z Ukrajiny do EU stále stoupá. V roce 2015 počet 

legálních migrantů dosáhl 905 200 osob. Ukrajinská migrace do EU tvoří 6 % z 

celkového počtu migrantů ze třetích zemí. Většina ukrajinských migrantů pobývá 

v Itálii (238 000), Polsku (336 000), Německu (112 000), České republice (113 000) a 

Španelsku (84 000). (Migration in Ukraine facts and figures, 2016: 15) Jedním z cílů 

výzkumu bude proto identifikovat integrační politiku ČR v reakci na stoupající počet 

Ukrajinců ve státě (speciální programy, strategii atd.) 

Druhým cílem bude zjistit, nakolik je efektivní integrační politika ČR z pohledu 

samotných ukrajinských migrantů v ČR. Respektive, jak integrační politika reaguje na 

potřeby a složení ukrajinských migrantů v ČR. Dále pak budu poukazovat na 

problémové oblasti (bariéry integrace).  

 

Výzkumné otázky:  

• 1. Zjistit, jaká je integrační politika v ČR ve vztahu k ukrajinským migrantům 

z hlediska typologie integrace. 

• 2. Zjistit, jaká byla evoluce integrační politiky v ČR ve vztahu k ukrajinským 

migrantům od roku 2005, se zaměřením na migranty z Ukrajiny. 

• 3. Zjistit, k jakým problémům dochází u ukrajinských migrantů v souvislosti s 

přesunem do ČR a životem v ČR ve vybraných trajektoriích života. 

• 4. Jak integrační politika reaguje na tyto problémy ukrajinských migrantů jejich 

pohledem. 

 

 

2. Metodologický přístup  
Pro svou práci jsem zvolil kvalitativní metodologický přístup (Flik, 2009), 

výzkumný design případové studie (Yin, 1981). 

Cílovou populací jsou ukrajinští migranti s délkou pobytu 1–10 let. 
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Výběr respondentů byl veden úsudkem (Reichl, 2009) tak, aby zahrnul co 

nejširší spektrum ukrajinských migrantů z hlediska odlišných věkových i sociálních 

skupin (podnikatelé, zaměstnanci na různých pozicích, studenti, ekonomicky neaktivní), 

délky a důvodů pobytu. 

Na počátku práce probíhal desk research neboli sekundární analýza dat. Tato 

metoda spočívá v syntéze a systematizaci znalostí z již existujících výzkumů a dalších 

typů zdrojů informací o zvolené problematice. V rámci diplomové práce bude kladen 

důraz na přehled existujících výzkumů v oblasti migrace a integrace Ukrajinců v ČR a 

ve světě. Zvláštní zřetel bude kladen na hledání statistické informace o migraci 

Ukrajinců a o jejich charakteristikách jako emigrantů v zemi původu a v ČR (např. 

genderové složení, úroveň vzdělání, účel pobytu atd.). Součástí desk research bude i 

analýza veřejně politických dokumentů, která bude aplikována na problematiku za 

účelem definovat, jak je vedena integrační politika v ČR s ohledem na cílovou skupinu. 

Budou pečlivě prostudovány zákony, strategické dokumenty integrace migrantů a 

migrantů-Ukrajinců na úrovni ČR a na úrovni EU, které bezprostředně ovlivňují 

politiku integrace v ČR. 

Pro analýzu dat byla zvolena tematická analýza z důvodu korelace s teoretickým 

přístupem (teorie životních cyklů). Podstata této medody analýzy kvalitativních dat 

spočívá v identifikaci témat v rámci zvolené problematiky na základě prostudované 

literatury a rozhovorů. Interpretace získaných dat pomůže odpovědět na výzkumné 

otázky. Hlavní témata problematiky integrace Ukrajinců v ČR byla definována 

s ohledem na oficiální Strategie integrace cizinců v ČR. Interpretace rozhovorů a 

prostudovaná literatura pomůže identifikovat problémové oblasti integrace ukrajinských 

migrantů v rámci těchto temat. (Braun, Clarke, 2006)  

Sběr dat bude probíhat formou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů 

(scénář je členěn dle trajektorií životního cyklu) – biografický přístup (od příchodu do 

ČR po současnost). U hloubkových polostrukturovaných rozhovorů bude použit 

biografický přístup. Biografický výzkum je jednou ze základních metod kvalitativního 

výzkumu. Předměty biografického výzkumu můžou být: životní dráhy, autobiografická 

vyprávění a rodinné historie. Biografické výzkumy se zaměřují na: 1) vnitřní 

perspektivy jedince; 2) interakce jedince v sociálním kontextu; 3) zkušenost jedince v 

různých rolích v průběhu různých okamžiků života. (Hendl, 1997: 47) 

Biografický výzkum v této práci je harmonicky navázán na teoretický přístup 

životních cyklů. (Hendl, 1997: 77) A bude zde snaha odhalit problémové oblasti 
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v jednotlivých trajektoriích života migranta (životních drahách) z perspektivy 

samotného migranta.  

Biografický výzkum ve společenských vědách má několik funkcí: interpretace 

společenských jevů; dokumentace subjektivních prožitků institucionálních procesů; 

analýza sociálně psychologických procesů; expozice k názorům jednotlivých skupin. 

(Hendl, 1997: 56) Konkrétní složení výběrového vzorku najdete v následující tabulce 

(viz Tabulka č. 1) 

Tabulka č. 1. Struktura výběrového vzorku respondentů a jejich charakteristiky1 

Přezdívka Typ pobytu a 
účel 

Délka 
pobytu 
(rok) 

Vzdělání  Věk Pohlaví  Délka 
rozhovoru 

Natalia Program 
Návratu 
krajanů z 
Ukrajiny do 
České 
republiky 

2,5 Odborné 
vzdělání 

26 Žena 83 min 17 
sec 

Irina Studium na 
Univerzitě 

5 Střední 
vzdělání  

26 Žena 125 min 26 
sec 

Alexandr Studium na 
střední škole 

2 Studuje na 
střední škole 

17 Muž 64 min 22 
sec 

Margarita Přechodný 
pobyt 
(rodinný 
příslušník 
občana EU) 

5 Odborné 
vzdělání 

28 Žena 85 min 16 
sec 

Anna Azyl 1,9 Vysokoškolské 
vzdělání 

31 Žena 132 min 56 
sec 

Dmitrij Podnikatelské 
vízum 

2,6 Vysokoškolské 
vzdělání 

41 Muž 70 min 32 
sec 

Darja Studium na 
vysoké škole 

4 Střední 
vzdělání 

20 Žena 64 min 35 
sec 

Elena Doplňková 
ochrana 

2,1 Odborné 
vzdělání 

62 Žena 97 min 59 
sec 

                                                
1 Všechna jména uvedená v tabulce jsou úmyslně pozměněna z důvodu slíbené anonymity  
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Zdroj: Autor 

 Scénář rozhovorů a definované okruhy vycházejí z oficiální Strategie integrace 

cizinců v ČR. (Koncepce integrace cizinců, 2017) Tematické okruhy jsou následující: 1) 

Vzdělání a znalost českého jazyka; 2) Ekonomická soběstačnost; 3) Orientace cizinců 

ve společnosti; 4) Rozvíjení vzájemných vztahů mezi komunitami; 5) Postupné 

nabývání práv v závislosti na délce pobytu; 6) Přístup cizinců ke zdravotní péči; 7) 

Participace cizinců na veřejném životě; 8) Integrace na lokální a regionální úrovni. 

V dokumentu Integrační politika ČR stát v těchto oblastech nabízí různé možnosti, 

cílené projekty a programy, které mají za účel usnadnit integraci cizinců. Nicméně 

v průběhu rozhovorů jsem zaznamenal další determinanty ukrajinských migrantů v ČR, 

jež jsou nezbytné pro komplexní porozumění současné situace ukrajinské menšiny v ČR 

a jak to ovlivňuje jejich příklon k integraci do hostitelské společnosti. (viz Příloha č. 1) 

 

 

3. Teoretický a konceptuální rámec 

3.1. Modely integrace 
V této kapitole budou představeny modely integrace, které pomůžou přesně 

definovat specifika integrační politiky ČR vůči migrantům z Ukrajiny v určitých 

dimenzích zakotvených v modelech integrace.  

Definice pojmu model. Ve společenských vědách pro analýzu sociálních jevů 

zatím existují tři hierarchicky uspořádané teoretické úrovně, které sahají od těch 

nejobecnějších po ty nejkonkrétnější: rámce (frameworks), teorie (theories) a modely 

(models)“ (Potůček, 2014: 169). Specifika modelů si v této práci ukážeme v rámci 

analýzy integrační politiky ČR vůči ukrajinským migrantům v určitých dimenzích 

modelů integrace. 

Modely integrace tím pádem nejsou odervané od reality koncepty analýzy 

sociální reality. Modely pomáhají správně pohlížet na integrační politiku z různých 

perspektiv, a tak komplexněji definují přístup a podstatu integrační politiky vůči 

Ukrajincům v ČR. 

V dnešní době proces hledání modelů integrace migrantů v přijímacích státech 

probíhá v náročných podmínkách. Na jedné straně objektivně vzrůstá imigrační přítok, 

který je iniciován potřebou na trhu práce, na straně druhé vzrůstají antiimigranstké 
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nálady ve společnostech, které se nezvládly adaptaci dřívějších vln imigrantů. (Massey, 

Sanchez, 2010) Současná migrační krize v EU v souvislosti s přílivem migrantů 

z Blízkého východu, Afriky a ze států bývalého Sovětského svazu je velkou výzvou pro 

státy EU včetně s ČR. V této situaci je vidět, jak se každý stát snaží vyrovnat se 

současnou tendencí a vypracovat svůj migrační a integrační plán politiky vůči 

přistěhovalcům. Výzkumný zájem v této práci bude spočívat v identifikaci plánu 

integrační politiky vůči ukrajinským migrantům v ČR. (Fedyuk, 2016: 77) 

 

  

3.1.1. Kontinuum modelů interakce společností přijímacích 
států a migrantů  

Tyto modely jsou zaměřeny na způsoby, jak přijímací státy reagují na migraci. 

(Judina, 2006: 15) Modely odrážejí strategie, jak státy reagují na migraci a integraci 

příslušníků cizích států do majoritní společnosti, od úplného vyloučení a zákazu vstupu 

až po model, kdy státy přijímají migranty a dovolují jim zakládat etnické spolky a 

zachovávat svou kulturu.  

Modely od nejvíce restriktivních do striktně pluralitních jsou následující: 1) 

Model úplného vyloučení; 2) Model diferencovaného vyloučení nebo segregace; 3) 

Model asimilace; 4) Model pluralismu. 

1. Model úplného vyloučení 

Model úplného vyloučení spočívá v zabránění vstupu přistěhovalců do země. I 

když se některé země o toto snažily, žádná z nich neuspěla. Globalizační procesy se 

ukázaly být silnějšími, než jsou migrační politiky jednotlivých zemí. (Ritzer, 2007: 17) 

Zavedení úplného zákazu vstupu a vyloučení migrantů bránily směrnice EU v migrační 

politice, řada deklarací OSN a další regionální a světové závazky. Tyto směrnice 

mezinárodních organizací tlačí na státy, které hodlají aplikovat striktně restriktivní 

opatření. (Scheu, 2011: 45) 

2. Model diferencovaného vyloučení nebo segregace 

Model diferencovaného vyloučení nebo segregace může být popsán jako situace, 

kdy migranty jako sociální podsystémy společnosti zahrnuly do některých oblastí života 

společnosti (především trh práce), ale je jim odepřen přístup k dalším sférám. Vyloučení 

může byt realizováno na osnově právních mechanismů (odmítnutí poskytování 

občanství nebo rozdíly v právech mezi občany a neobčany). V takových případech se 

přistěhovalci stávají národnostními menšinami, které jsou součástí občanské společnosti 



  

 

10

  

(jako zaměstnanci, spotřebitelé, majitelé atd.), ale bez přístupu k účasti v mnoha 

oblastech hospodářského a politického života, bez přístupu k sociálnímu zabezpečení, 

institutu občanství atd. (Judina, 2006: 47) 

Pro tento model je charakteristické, že vláda a majorita považují za účelné jenom 

dočasný pobyt migrantů (tř. verbování pracovníků), aby vyřešily současné problémy 

spojené s potřebou pracovní síly. Tato pracovní síla nemá právo na sloučení s rodinou 

nebo trvalý pobyt v cílovém státě.  

Trvalé osídlení migrantů v zemi je viděno ze strany majority a vlády jako hrozba 

pro zemi: v ekonomické sféře – je tlak na mzdu, pracovní podmínky a přístup k práci 

pro majoritu; v sociální sféře – obavy, že migranti budou zneužívat sociální stát; 

v kulturní sféře – migranti jsou výzvou pro národní kulturu a identitu; v politické sféře – 

migranti jsou hrozbou pro veřejný pořádek, vliv etnických politických spolků na vnitřní 

a zahraniční politiku. Vzorem tohoto modelu je verbování pracovníků v poválečném 

Německu, Jižní Evropě a Japonsku. (Judina, 2006: 53) 

3. Model asimilace 

Model asimilace. Asimilace je obecně definována jako jednostranný proces 

adaptace migrantů do majoritní společnosti: očekává se, že se migranti v cílovém státě 

vzdají svých jazykových, kulturních a sociálních rysů a přijmou stejné jako majorita. 

Role státu v rámci asimilace je vytvoření příznivých podmínek pro individuální adaptaci 

a transformaci kulturních zvyků minority prostřednictvím vnucení používání 

dominantního jazyka a výuky dětí migrantů ve školách. (Judina, 2006: 62) 

Ve většině případů bylo od politiky asimilace po nějaké době upuštěno a byla 

nahrazena politikou integrace. K tomuto došlo v roce 1960 v Austrálii, Kanadě a ve 

Velké Británii jako reakce na pochopení toho, že nedávní přistěhovalci jako jedinci 

neprošli úspěšně procesem asimilace. V těchto státech došlo k opačnému výsledku, 

jedinci se nedokázali adaptovat v prostředí tvrdé asimilace, obydlovali jen určité 

izolované oblasti, v nichž hovořili pouze mateřským jazykem, zaměstnáváni byli jen v 

určitých profesích (především v sekundárním sektoru pracovního trhu). (Judina, 2006: 

67) 

Politika integrace, často prostě vice jemná forma asimilace, která založena na 

ideje, že adaptace je postupný proces, ve kterém interakce hraje důležitou role. Nicméně 

hlavní cíl asimilace a integrace v delším časovém horizontu je úplná inkorporace 

migrantů do dominantní kultury. (Judina, 2006: 467) 

4. Model pluralismu 
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Model pluralismu je nejvíce liberální model a nachází se na krajní straně 

přístupu k migrantům ve smyslu jeho snášenlivosti/tolerantnosti vůči odlišnosti 

přistěhovalců. Pluralismus ve sféře migrace znamená tolerantní přístup na úrovni 

veřejné politiky vůči odlišnostem přistěhovalců v cílovém státě. Přistěhovalci mají 

právo bez negativních následků ponechat si svou kulturu, sociální chování, mateřský 

jazyk po mnoho generací. Pluralismus předpokládá, že imigranti mohou získat stejná 

práva ve všech oblastech společnosti s ohledem na jejich rozmanitost, ale s podmínkou 

přijetí klíčových hodnot majoritní společnosti. (Judina, 2006: 69) 

Pluralismus vystupuje ze dvou základních postojů. Nevměšování – přístup je 

typický pro USA, – připouští kulturní a náboženskou rozmanitost, ale na úrovni veřejné 

politiky neprovádí podporu etnických kultur. Druhá možnost – multikulturní politika, 

která předpokládá připravenost majority přijmout kulturní rozdíly a v souladu s tímto je 

připravena i se změnit, respektive změnit sociální chování ve společnosti a dokonce i 

jeho sociální struktury, jinými slovy multikulturní model předpokládá adaptaci majority 

vůči minoritě s předpokladem, že tato eliminuje sociální napětí v souvislosti 

s objektivními rozdíly. (Judina, 2006: 72) 

Multikulturalismus sám o sobě je produktem západních společností. Typicky 

multikulturními státy jsou Kanada a Austrálie. Na evropském kontinentu je to Švédsko. 

Multikulturalismus znamená odmítnutí mono kulturnosti etnických států. To znamená, 

že přiznávají právo na kulturní rozdíly a tolerují vznik komunit přistěhovalců, poskytují 

sociální práva a ochranu proti diskriminaci. (Judina, 2006: 73) 

Tento model lze schematicky ilustrovat následujícím způsobem (Graf č. 1): 

Graf č. 1. Kontinuum modelů interakcí společnosti přijímacích států a migrantů 

 
 

 

 

 

Zdroj: Judina. 2006, 44–50 

V rámci tohoto modelu bude snaha identifikovat integrační a migrační systém 

ČR vůči ukrajinským migrantům. 

 

Uplné                 Segregace               Asimilace       Pluralismus: nevměšovani/multik-s                                        
Výloučení  
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 3.1.2. Míra integrace: úplná (asimilace) / částečná  
Obecně řečeno, integrace může být rozdělena na plnou integraci, založenou na 

asimilaci migrantů, a částečnou integraci, skládající se z procesů adaptace a uchycení. 

Tyto pojmy znamenají různé stupně integrace migrantů (viz Graf č. 2).  

Graf č. 2. Stupně integrace migrantů: úplná (asimilace) / částečná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ioncev, Ivanuch, 2013: 3 

Pod asimilací migrantů rozumíme proces, ve kterém migranti, kteří se liší od 

majority v hodnotách, tradicích, kultuře, transformují svou samoidentifikaci a 

přizpůsobují se majoritní společnosti, a to až do úplného odmítnutí pocitu své původní 

identity (samobytí). (Barša, 2005: 27) 

Proces asimilace může mít jak univerzální, tak i dílčí charakter. Například při 

asimilaci národ může ztratit svůj jazyk, sebeuvědomění, tradiční struktury činnosti, ale 

udržet náboženské víry, některé domácí tradice (o čemž svědčí zejména příběh 

amerického národa). Asimilace migrantů se projevuje v sociální, ekonomické, politické 

oblasti a dokonce i v demografických aspektech (model sňatečnosti a porodnosti), kdy 

se počet dětí stává průměrným jako u majoritní společnosti. (Lynch, 2003: 7) 

           
        Integrace migrantů 

    Částečná integrace      Úplná integrace 

               Asimilace Uchycení (establishment, settle 
down) 

                            
                     Adaptace 
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Asimilace může probíhat přirozeným a násilným způsobem.  

Přirozená asimilace – je důsledek objektivních procesů ekonomického a 

politického sbližování území (jednotlivých regionů a celých států) a národů, které se 

staly mocným impulzem jejich kulturního sbližování (například prohlubující integrační 

procesy zevnitř EU). Přirozená integrace je charakteristická i pro migranty, kteří se v 

novém státě na základě interakce s majoritou a pomocí státních programů postupně 

začleňují do majoritní společnosti. (Barša, 2005: 66) 

 Nucená (násilná) asimilace – ta je projevem určité veřejné politiky, která má za 

cíl zničení konkrétní etnické skupiny jako samostatné jednotky, ale ne fyzickým 

způsobem. Jako nástroje násilné asimilace se používají: omezení působnosti mateřského 

jazyka s následným plným jeho výmazem z oběhu; vymýcení národních tradic 

(například svátky) atd. (Barša, 2005: 69) 

Pokud budeme mluvit o částečné integraci migrantů (zde jde především o 

dočasné pracovní migrace), je nutné vymezit dva pojmy, jako je adaptace a uchycení 

(establishment). Ve skutečnosti právě z adaptace jako přizpůsobení osoby k novým 

podmínkám života začíná proces integrace. Uchycení (establishment) můžeme 

definovat jako jev, který se skládá na jedné straně z adaptace, na straně druhé z 

přizpůsobení se podmínkám života k podmínkám potřeb migranta. Tento proces 

můžeme definovat jako zvykání si na novém místě a začátek zvýšení jeho blahobytu. V 

podstatě se jedná o proces dosažení migrantem úrovně blahobytu domorodého 

obyvatelstva. Obvykle je pro uchycení (establishment) potřeba více času, někdy o dost 

delšího, než je doba potřebná na adaptaci, bez níž uchycení (establishment) není 

nedosažitelné, stejně jako i bez zvykání. (Ioncev, Ivanuch, 2013: 9) 

 

 

3.1.3. Cross-disciplinární integrace 
Autorem tohoto modelu je Alstair Ager a Alison Strang, vědci, kteří se 

dlouhodobě věnují projektům integrací uprchlíků ve Velké Británii. Současně, jedním z 

výsledků jejich mnohaletých prací je rozpracovaný model integrace cizinců 

do nejdůležitějších domén ve Velké Británii. Autoři tvrdí, že model je relevantní pro 

všechny ostatní státy, které usilují o harmonické začlenění cizinců do modelu majoritní 

společnosti. (Ager, 2008: 168) 

Dále bych rád představil rozpracované základní domény či determinanty 

integrace cizinců. Model obsahuje 4 hlavní tematické kategorie integrace migrantů, 
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každá z těchto kategorií zahrnuje determinanty konkretizující další oblasti integrace.  

První kategorie je Trh a prostředky (Markets and Means), do této kategorie spadají 

následující determinanty: zaměstnanost (Employment), bydlení (Housing), vzdělání 

(Education), zdraví (Health). Kategorie Sociální kontakty (Social Connection) zahrnují 

tří determinanty: sociální spojení (Social Bridges), sociální vazby (Social Bounds), 

sociální vztahy (Social Links). Kategorie Asistence (Facilitators): jazykové a kulturní 

dovednosti (Language and Cultural Knowledge), bezpečnost a stabilita (Safety and 

Stability). Kategorie Základní (Foundation): práva a občanství (Rights and Citizenship). 

(viz Příloha č. 2). 

Trh a prostředky (Markets and Means).  Jedna z nejvíce důležitých kategorií 

integrace migrantů pomáhající úspěšně integrovat cizince v cílovém státě. Závažnost 

determinant integrace v rámci kategorie můžeme potvrdit řadou veřejných politických 

dokumentů jak na státní, tak i na mezinárodní úrovni. Například ve 

směrnicích Ženevské konvence z roku 1951 můžeme nalézt informace o důležitosti 

zajistit migrantům služby v následujících doménách: zaměstnání, sociální blahobyt 

(social walfare), vzdělání a bydlení. (Ager, 2008: 174) 

Zaměstnání. (Employment) Trh práce a migranti jsou nejčastěji zmiňovaná 

témata co se týče tématu mezinárodní migrace. (Lynch, 2003: 25) Zaměstnání pro 

imigranty je důležité nejenom z důvodu samotné práce a zajištění finančních prostředků. 

Faktor zaměstnání a práce ovlivňují další příbuzné sféry lidského jednání, které jsou 

rozhodující v životě každé osoby. Zaměstnání dovoluje získat ekonomickou nezávislost, 

bezprostředním důsledkem toho je možnost plánovat svůj budoucí život, pracovní 

proces nevyhnutelně předpokládá interakce s hostitelskou společností, která také 

pomáhá učit se jazyk majority. Práce pozitivně ovlivňuje vnitřní pocity migrantů, mají 

pak větší sebevědomí a jsou soběstačnější. (Ager, 2008: 179) 

Často se na tomto poli vyskytuje řada problémů, jako neuznání kvalifikace 

migrantů, nebo různé diskriminační fenomény, které brání výkonu pracovních závazků 

atd.  

V ČR na půdě výzkumu migrace můžeme identifikovat očividný sklon zájmu 

z různých perspektiv právě ve sféře postavení cizinců na trhu práce. Naopak, zcela je 

opomíjen výzkumný zájem na půdě sociální integrace migrantů. (Čermáková, 2009: 36) 

Tato práce má za cíl napravit tuto situaci, nicméně jenom v rámci jedné etnické skupiny, 

ukrajinských migrantů.  
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Bydlení (Housing). Asi nemusíme připomínat, že bydlení je důležitý aspekt 

v životě každé osoby, bydlení má rozhodující význam v tom, bude-li migrant cítit sám 

sebe v cílovém státě „jako doma“. Autor modelu v průběhu své mnoholeté práce 

vypracoval indikátory, které mají ocenit kvalitu bydlení dle určitých kritérií: fyzická 

velikost prostoru, kvalita a potřeby bydlení, finanční zabezpečení pro nájem, vlastnictví. 

Například výzkumník odhalil informace, jež migranty trápí ve VB v problematice 

bydlení: problém sousedství, tj. ubytování v místech koncentrace asociálního elementu 

(kriminálníci, alkoholici atd.); další problémy ukazují na rozpor mezi stavem a stylem 

bydlení v země původu a v cílovém státě. (Ager, 2008: 182) 

V rámci výzkumu budu zkoumat, jaké problémy se vyskytují u ukrajinských 

migrantů v ČR z hlediska bydlení.  

Vzdělání (Education). Vzdělání je nástroj pro získání nezbytných dovedností a 

kompetencí umožňujících migrantům najít slušnou práci a stát se aktivním členem 

společnosti. Školy a další vzdělávací zařízení hrají důležitou integrační roli jednak pro 

děti migrantů, jednak pro samotné rodiče, protože tato zařízení jsou místy, kde migrant 

může navázat kontakty s majoritou, a tak usnadnit integraci. Dle výzkumných dat autora 

se ve vzdělání migrantů vyskytují problémy, přičemž jak u rodičů, tak i u dětí. Jde 

například o objektivní nedokonalé jazykové dovednosti, které brání plnohodnotnému 

vzdělávacímu procesu. Zvlášť děti migrantů trpí izolací a vyloučením kvůli svému 

cizímu původu (zastrašování, rasismus, potíže navázat kamarádské vztahy atd.). (Ager, 

2008: 184) 

V rámci této determinanty budu ověřovat informace, zaprvé, jaká v současné 

době existují veřejná politická opatření ve sféře integrace migrantů v souvislosti 

s problematikou vzdělávání, rekvalifikace, posílení jazykových dovedností atd. 

Následně se podíváme i na to, jaké existují vzdělávací projekty výhradně pro Ukrajince. 

Pak na základě rozhovorů zjistím, jaké problémy mají ukrajinští migranti v ČR 

v trajektorii vzdělání. 

Zdraví (Health). Zdraví je důležité pro lidi jako takové, bez ohledu jestli 

mluvíme o integraci nebo o čemkoli jiném. Dobrý zdravotní stav je důležitým zdrojem 

pro začlenění a jednání v nové společnosti. Dobrý zdravotní stav menšin zaleží na 

přístupu migrantů ke zdravotní péči. Pochopitelně tady velkou roli hraje strukturální 

nastavení státního zdravotního systému vůči migrantům (například systém pojištění, 

jeho efektivita atd.).  
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Hlavní problém, který se vyskytuje v této sféře, je jazyková bariéra, která brání v 

porozumění důležitých pokynů lékařů a dalších pracovníků zdravotní sféry. Následky 

nedostatečného porozumění v tomto případě můžou mít velice závažné následky. Vždyť 

zdraví je podmínkou pro úspěšnou integraci ve všech dalších doménách celého modelu. 

(Ager, 2008: 187) 

V rámci této domény autor odhalí, jaké problémy se vyskytují u ukrajinských 

migrantů v ČR. Měli-li problémy s nastavením zdravotního systému vůči migrantům 

(systém pojištění pro cizince), jaké měli zkušenosti se zdravotním systémem ČR atd. 

Sociální kontakty (Social connection).  

Je zřejmé, že integrace představuje oboustranný proces, tj. migrantů na jedné 

straně a domorodého obyvatelstva na straně druhé. Zapojení do procesu integrace 

domorodé obyvatelstvo je obzvlášť důležité, protože bezprostředně vytváří atmosféru na 

lokální úrovni a formuje strukturální podmínky pobytu migrantů. Způsob a intenzita 

přístupu domorodého obyvatelstva definuje, budou-li se migranti integrovat nebo 

naopak, zda se budou snažit abstrahovat od majority. (Ager, 2008: 189) 

Jak bylo řečeno výše, integrační proces má oboustranný charakter, zaměřený na 

asimilaci a uchycení migrantů v přijímací společnosti, což může napomáhat jak 

ekonomickému, tak i demografickému rozvoji hostitelské společnosti. V této 

perspektivě jsou sociální kontakty a laskavá atmosféra nástroji, které budou sbližovat 

migranty s majoritní společností. Autor zdůrazňuje, že sociální kontakty je determinanta 

integrace, která se odehrává na lokální úrovni. Kategorie integrace zahrnuje následující 

determinanty: sociální spojení (Social Bridges), sociální vazby (Social Bounds), sociální 

vztahy (Social Links). (Ager, 2008: 189) 

Sociální vazby (Social Bounds). Tato determinanta se dá stručně popsat jako 

kontakt migranta s lidmi, kteří sdílí stejnou etnickou, nacionální nebo religiózní 

příslušnost.  Ve svém výzkumu zaměřeném na práci s uprchlíky ve VB autor přišel 

v rámci této determinanty k tomuto závěru: „Je třeba vytvořit kontaktní místa pro 

izolované jedince. Odborné znalosti pří řešení uprchlické otázky svědčí o skutečnosti, 

že je pro ulehčení stavu uprchlíků potřeba realizovat speciální kulturní a sociální 

aktivity, které nabízejí uprchlíkům šanci na udržení svých vlastních zvyků a 

náboženství, mluvit v jejich vlastním jazyce, slavit své tradice a sdílet zprávy z jejich 

domovské země.“  (Ager, 2008: 189) 
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Další zjištění jsou: 1) migranti, kteří nemají kontakty na své krajany, trpí 

čtyřikrát častěji depresemi než jejich krajané, kteří tyto kontakty mají. 2) Přítomnost 

vazeb s krajany pozitivně přispívá k procesu integrace. (Wilkinson, Marmot, 2003: 25) 

Sociální spojení (Social Bridges). Tato doména se dá stručně vyjádřit jako 

interakce migrantů s ostatními komunitami v cílovém státě. Proces integrace je vždycky 

spojen s přístupem domácí společnosti vůči migrantům a ochotou majority vůbec 

komunikovat s členy různých menšin. Proto autor zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

participaci migrantů v různých aktivitách a akcích domorodé společnosti. Například 

sportovní události, náboženské uctívání, politické aktivity atd. Komunikace a interakce 

vždy značně přispívá k integraci cizinců do hostitelské společnosti. Druhá důležitá 

rovina je pocitová. Diskriminace, xenofobie dle autora značně komplikuje proces 

integrace a dělá ho skoro nemožným. Autor přináší citát jednoho uprchlíka, který tak 

vyjádřil skutečnost přístupu majority vůči přistěhovalcům: „Ty můžeš si citit uchycením 

(settled-in), ale…cítíš jak oni uzoluji tobě… Oni řikaji, „seš cizinec… Jidi pryč,“… Oni 

ne řikaji „ahoj“… nic přátelského neprojevuji“. (Ager, 2008: 191) Proto autor 

zdůrazňuje, že pro úspěšnou integraci je důležitá kategorie „přijetí“ migrantů 

hostitelskou společností. Důležitá je dynamická a intenzivní interakce, autor jmenuje 

tento fenomén jako „bridging“, do češtiny se dá přeložit jako navázání mostů. (Ager, 

2008: 191) 

Sociální vztahy (Social Links). Doménu sociální vztahy můžeme definovat jako 

strukturální integraci, tj. interakci mezi státem a migrantem. V této determinantě 

migrant v cílovém státě musí nevyhnutelně komunikovat se státem, respektive státními 

institucemi. Tady je důležité, nakolik státní instituce adekvátně přistupují k potřebám 

cizinců a nakolik jsou tyto služby vůbec pro něho přístupné na rozdíl třeba od 

příslušníků majoritní společnosti. Jaký je institucionální design pro migranty ve vztahu 

přístupu ke státním službám (pravidla, restrikce a další bariéry). Nejčastěji se na této 

rovině vyskytují problémy spojené se znalostí místního jazyka a s tím spojené problémy 

se vzájemným porozuměním mezi státními zaměstnanci a migranty. (Ager, 2008: 193) 

Asistence (Facilitators)  

Předposlední kategorie modelu se dá popsat jako veřejné politické opatření, 

které se zaměřuje na eliminaci bariér v integraci migrantů. Jsou tady dvě pole, kde se 

podle autora vyskytují hlavní bariéry: 1) jazykové a kulturní dovednosti (Language and 

Cultural Knowledge); 2) bezpečnost a ochrana (Safety and Security). 
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Jazykové dovednosti a kulturní kompetence (Language and Cultural 

Knowledge). Ovládání dominantního jazyka hostitelské společnosti je nezbytné pro 

plnohodnotný život, což se týká zejména států, kde mení angličtina mateřským jazykem. 

Dle názoru autora modelu, jazyk je centrální faktor dovolující se integrovat. Například 

práce jako nejdůležitější lidská činnost v tržní ekonomice je možná pouze v případě, že 

se migrant srozumitelně dorozumí s kolegy a zaměstnanci. Získání zdravotní péče a 

další sféry lidského jednání závisí na znalosti a komunikaci v jazyce hostitelské 

společnosti.  

Co se týče integrace migrantů zejména z pohledu předání znalostí o kultuře 

hostitelské společnosti, v tomto kontextu je jazyk taky jedním z hlavních nástrojů pro 

poznávání kultury nové společnosti. Výuku jazyka i předávání kulturních kompetencí 

by měl zprostředkovat stát a jeho služby, které by měly v první etapě přistěhování 

pomoct migrantům zorientovat se v nové společnosti: Jaké normy zde panují, jak se má 

chovat a jak se chovat nemá atd. – tohle všechno vyžaduje mít k dispozici speciální 

vzdělávací kurzy, což by mělo být v kompetenci státní politiky v migrační sféře. 

V rámci této práce bude zjištěna informace, jaké existují služby/kurzy 

poskytující pomoc v ovládání českého jazyka a seznámení se s českou kulturou. Bude 

proveden rozbor státních a nestátních institucí.  

Bezpečnost a ochrana (Safety and Security). V rámci problematiky integrace 

migrantů hrají bezpečnost a ochrana hlavní role v atmosféře, která dovoluje/nedovoluje 

migrantům integrovat se do majoritní společnosti v ostatních dimenzích. Autor 

konstatuje, že v nebezpečném prostředí není možné zajistit komplexní integraci cizinců. 

Pokud je hostitelská společnost naladěna vůči migrantům negativně a dokonce 

nepřátelsky, integrace se neuskuteční, dokonce i v případě, když veřejné politické 

integrační služby budou fungovat dokonale.  

V rámci této determinanty prozkoumám legislativní dokumenty a další státní 

opatření se záměrem, jak stát zajištuje ochranu migrantů v ČR, jaké existují sankce 

v případě rasové diskriminace, rasismu atd.  

Základní (foundation). 

Poslední kategorie zahrnuje dimenzi Občanství a práva (Citizenship and Rights). 

Ve všech státech naturalizace (nabývání občanství) je základem integrace migranta do 

majoritní společnosti, kdy je migrant statisticky veden jako občan se všemi právy 

(benefity) a zavázky. Prvním a hlavním odlišením občana od neobčana je plnohodnotný 

a komplexní možnost přístupu ke státním službám a možnostem (pojištění, práce atd.), 
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tyto služby a možnosti zpravidla zcela chybí nebo jsou značně omezeny, jestliže má 

jedinec status migranta. (Ager, 2008: 192) 

V různých státech existují různá schémata nabývání občanství. Například 

v Německu nabývání občanství probíhá na základě ius sanguinis (blood ties), tj. udělení 

občanství probíhá dle krevní příslušnosti německému národu, například přítomnost 

německých předků je důvodem udělení občanství. Tuto praxi Německo aktivně 

využívalo, kdy stovky tisíc občanů Kazachstánu s německým původem přesídlely do 

Německa v 90. letech. (Baršá, 2005: 152) Například ve VB je důvodem pro udělení 

občanství narození na území VB, tento princip se jmenuje ius soli (birth in the country). 

(Baršá, 2005: 163) 

V rámci výzkumu bude zjištěno, na základě jakého principu probíhá udělení 

občanství v ČR a jaké podmínky musí splnit migrant hodlající stát se občanem ČR.  

Druhou součástí výzkumu bude na této rovině odhalit, jakými právy disponují 

migranti na území ČR. Bude prostudována legislativa ČR a další normativní dokumenty 

za účelem najít informace ohledně toho, jaká práva a povinnosti mají migranti na území 

ČR. Práva sama o sobě nedefinují kvalitu integrace, ale pomáhají definovat předpoklady 

integrace.2  

Všechny státy se dají rozdělit na dvě velké skupiny ve vztahu k integraci 

migrantů: 1) státy, kde zodpovědnost za integraci migrantů přebírá stát (jeho instituce, 

vypracování strategií, financování atd.) 2) a státy, kde je hlavní integrační zátěž 

ponechána na ramenech samotného migranta. (Drbohlav, 2010: 47) V rámci výzkumu 

také bude zjištěno, do jakého z těchto modelů spadá integrační systém ČR.  

Z tohoto modelu plyne, že proces integrace je víceúrovňový proces, kde 

integrace může byt efektivní pouze v případě, když se migranti budou integrovat do 

všech výše zmíněných domén a kategorií. Přičemž dlužno také poznamenat, že 

integrační proces předpokládá zapojení do procesu integrace státní a nestátní aktéry: 

pracovníky veřejné politiky, komunity a religiózní lídry, vzdělávací systém, 

dobrovolnické a neziskové organizace, svazy zaměstnavatelů a tržní svazy, majorita. 

(Ager, 2008: 193) 

 

                                                
2 Důležitost zajištění základních práv migrantům dobře ilustruje následující citát z výzkumu uprchlíků: 
„Život uprchlíků v cizí zemi je velice náročný. Jsme pořád pod tlakem majority, která nás vytlačuje ze 
státu. My jsme jen prostě chtěli kamkoli utéct ze země původu. Nemůžu říct, že je to špatný stát pro život, 
ale chci, aby stát s námi zacházel, jako zachází se svými občany. Jsme lidské bytosti a máme právo žít.“ 
(Ager, 2008: 193) 
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3.1.4. Model dimenze sociální integrace  
Sociální integraci můžeme definovat jako začlenění a přijetí migrantů do 

klíčových institucí společnosti, vztahů a pozic v hostitelské společnosti. Integrace je 

interaktivní proces mezi migrantem a domácím obyvatelstvem. Pro migranty integrace 

znamená proces, kdy se učí nové kultuře, získává práva a povinnosti, získává přístup 

k pozicím a sociálním statusům, navazuje osobní kontakty se členy hostitelské 

společnosti, podílí se na formování pocitu sounáležitosti a identifikuje se s touto 

společností. Pro hostitelskou společnost integrace znamená otevření institutů a 

poskytnutí rovných příležitostí pro migranty. (Bosswick a Heckmann, 2006: 5) V této 

interakci má ovšem hostitelská společnost více privilegované postavení, má více moci a 

prestiže. (viz Příloha č. 3)    
Strukturální integrace migrantů (Structural integration policies). Tato 

determinanta je spojená se začleněním migrantů do systému pozic a rolí hostitelské 

společnosti, v praxi to znamená postup získání občanství, tj. zařazení migrantů do 

majoritního společenství, opatření k regulaci trhu práce (přístup k němu, 

nezaměstnanost, pracovní podmínky), vzdělávacího systému (kritéria přístupu a 

financování), regulace osídlení a také politika sociálních závazků státu vůči různým 

kategoriím občanů a dalších kategorií obyvatel státu (migranti s různým statusem, 

azylanti, dlouhodobý pobyt, nelegální migranti atd.). (Bosswick a Heckmann, 2006: 8) 

Jinak řečeno, je to pohled různých politik ve vztahu k migrantům, na co dle zákona má 

migrant nárok a na co nemá.  

Obvykle lidi migrují za účelem zlepšit své životní podmínky, které nemají 

v zemi původu. Současné státy by měly být institucemi, které umožňují všem 

obyvatelům (včetně i migrantů) realizovat svá reálná přání, například nákup 

nemovitosti, vyřízení pojištění atd. Tento institucionální kontext nebo pravidla jsou těmi 

strukturami, které definují migranta jako příslušníka cizího státu se všemi dopady 

v souvislosti s přístupem ke službám na lokální a regionální úrovni. (Bosswick a 

Heckmann, 2006: 9) 

V rámci této determinanty bude snaha porozumět a popsat, jaká jsou strukturální 

pravidla ve vztahu k migrantům z Ukrajiny, jež existují v ČR v rámci následujících 

podkategoriích:  
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1) Trh práce (Labour market policies). V této dimenzi bude kladen důraz na 

zjištění, jaké jsou v ČR možnosti a omezení pro zaměstnávání a podnikání migrantů 

ukrajinského původu.  

2) Etnická podnikatelská činnost (Ethnic entrepreneurship). Podíváme se na to, 

jak stát podporuje integraci ukrajinské menšiny v ČR na této úrovni. Jaké programy 

existují a jak je vůbec nastaven integrační systém pro imigranty v ČR ve vztahu 

k založení vlastního podnikání (podnikatelská víza, pravidla k založení podnikání atd.) 

3) Vzdělání (Support for education). Je známo, že současná společnost je 

založena na vzdělání jako hlavním zdroji prosperity. Proto bude snaha zjistit informace 

ohledně speciálních programů zaměřených na vzdělávání Ukrajinců v ČR a jak celkově 

fungují mechanismy integrace migrantů ve vzdělávací sféře. Například jakou roli hrají 

neziskové organizace, jak je nastaven systém vzdělávání pro cizince a jejich děti.  

4) Profesní a odborné školení (Support for vacational training). Zjistit, jaké 

existují státní a nestátní programy profesního vzdělávání a rekvalifikace ukrajinských 

migrantů v ČR. Jak aktivní politika zaměstnanosti reaguje na potřeby trhu práce a jak je 

přibližuje migrantům. 

5) Ubytování (Housing). Zjistit informace ohledně toho, jak funguje integrační 

politika ve sféře bydlení, mají-li právo migranti kupovat nemovitost a jak to ovlivňuje 

jejich pobytový status (případně bonusy pro prodloužení víz). Jaké mají problémy 

s bydlením? 

6) Získání občanství/naturalizace (Naturalisation policies). Tady bude kladen 

důraz na zjištění trajektorie, jakým způsobem mají migranti z Ukrajiny v ČR možnost 

získat české občanství.  

7) Občanská a politická participace (Promoution of civic participation). Zjistit, 

jak jsou ukrajinští migranti začleněni do politické a občanské participace. Jestli vůbec 

mají zájem o tyto aktivity, případně jaké mají bariéry v participaci. Vstupují sami 

Ukrajinci do politických a nepolitických spolků a jakou činnost vykonávají? (Bosswick 

a Heckmann, 2006: 9−15) 

Kulturní integrace (Cultural integration policies). Kulturní integrace nemusí 

vždy znamenat to, aby se migrant vzdal své původní kultury a zcela ji zapomněl. 

Nicméně přetrvání bi-kulturního a bi-lingvního prostření neumožňuje plnou integraci do 

hostitelské společnosti. Proces integrace proto musí probíhat postupně a musí se do něj 

zahrnout migranti první vlny (nikoliv jejich děti). Do projektu musí byt zapojeny statní i 
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nestatní instituce, které mají za úkol usnadnit přizpůsobení migrantů v novém kulturním 

prostředí. (Bosswick a Heckmann, 2006: 15) 

Kulturní integrace zahrnují následující determinanty:  

1) Výuka češtiny (Language training). Zjistit, zda existují projekty ke zlepšení 

jazykových dovedností pro migranty a celkově jaké mají problémy s výukou českého 

jazyka v ČR.  

2) Podpora kultury migrantů (Support for immigrants’ culture). Autor se 

domnívá, že stát musí podporovat kulturu jednotlivých etnických skupin, protože toto 

kultivuje jejich pocit, že jsou v ČR „jako doma“. 

3) Náboženství migrantů (Negotiation support for religious practice). 

Náboženství je klíčový aspekt kulturní identity. Proto je důležité, aby byly zajištěny 

alespoň minimální možnosti, kde by migranti mohli realizovat své religiózní obřady.  

4) Sport (Support for sporting activities). Zde je opět třeba za účelem 

efektivnější integrace přistěhovalců zajistit přístup do sportovních klubů a na 

společenské akce.  

Interaktivní integrace (Interactive integration policies).  

1) Sociální vztahy. Interaktivní integrace znamená začlenění migrantů do 

primárních vztahů a sociálních sítí hostitelské společnosti. Indikátorem interaktivní 

integrace jsou: sociální sítě, přátelství, partnerství, sňatky a účast v dobrovolnických 

organizacích. Hlavním elementem integrace na této rovině je komunikativní 

kompetence (communicative competencies), což je podmínkou i pro kulturní integraci. 

(Bosswick a Heckmann, 2006: 17) 

2) Kontakty s úřady a institucemi. První zkušenost s interaktivní integrací 

v cílovém státě migrant má v rámci své komunity krajanů, členové této komunity si 

navzájem pomáhají sdílením informací, zkušeností a službami. Časem migranti začínají 

navazovat kontakty s jednotlivci z majoritní společnosti a začínají se také se svými 

potřebami obracet na státní instituce v cílové zemi. Dle názoru autora modelu, krajanská 

komunita (imigrant colony) je důležitým mostem v přechodu ze „starého světa“ do 

„nového“. (Bosswick a Heckmann, 2006: 17) 

Identifikační integrace (Indentificational integration).  

1) Ztotožnění se se společností. Není možné komplexně se zapojit do majoritní 

společnosti a jejích institutů bez poznání primárních a základních kulturních kompetencí 

majority, na základě kterých tyto instituty a společnost funguje. Pocit ztotožnění 

s domácím obyvatelstvem, jeho zvyklostmi a stylem života značně přispívá k pocitu 
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„uznání“ cizince jako „svého“ (ze strany majority). Na straně migranta indikátorem 

úspěšné integrace bude uvědomění: „jsem Čech“, tedy v případě, že mluvíme o 

migrantech v ČR. (Bosswick a Heckmann, 2006: 18) 

2) Proces naturalizace a asimilace. Společnosti nejsou homogenní jednotky: jsou 

stratifikovány vertikálně a horizontálně, obsahují i marginalizované subkultury. Do 

těchto marginálních skupin můžou spadnout i migranti. Projevem a zároveň důvodem 

této marginalizace může být chudoba, osoby zneužívající sociální stát (walfare 

dependency), kvůli špatné znalosti dominantního jazyka nebo kvůli pro majoritu 

nepřijatelným hodnotám. Důležité v této determinantě integrace je, aby migrant přebral 

vzorce chování a principy na základě kterých funguje společnost v cílovém statě. 

Zjednodušeně řečeno, migrant musí přebrat principy, jaké má majoritní společnost: co 

je dobře a co je špatně, co je žádoucí a co není atd. Pokud migrant z jiné kultury 

neodpovídá těmto očekáváním, pak s velkou mírou pravděpodobnosti spadne do 

skupiny marginálů. Proto je asimilace krajně důležitá. (Bosswick a Heckmann, 2006: 

19) 

 

 

3.1.5. Klasický model integrace migrantů 
Poslední model je nejvíce zastaralý a možná dokonce neodpovídá reálným 

nárokům současných států a společností. Nicméně bude užitečné v rámci výzkumu 

definovat přístup ČR vůči integraci ukrajinských migrantů v rámci tohoto modelu 

integrace. 

Model asimilace. Státy, které aplikují tento model vůči přistěhovalcům, 

dlouhodobě netolerují přítomnost cizinců s odlišnou kulturou a snaží se různými 

způsoby vnutit cizincům začlenění do majoritní společnosti v celé šíři. Tj. migranti se 

musí oprostit od jazykových, kulturních a sociálních odlišností a přijmout atributy 

majoritní společnosti. Tento model předpokládá, že se potenciálnímu konfliktu na 

základě etnické příslušnosti dá vyhnout ve chvíli, kdy migrant ztratí svou původní 

identitu a integruje se do struktury hostitelské společnosti (hodnoty, identita, tradice, 

zvyky atd.). Hlavní zátěž spojená s integrací do většinové společnosti v tomto modelu 

spadá na ramena samotného migranta, tj. stát nebere odpovědnost za budování 

speciálních vzdělávacích zařízení, nerealizuje intervence v právní, zdravotní či sociální 

sféře. Migrant se musí přizpůsobit a integrovat samostatně. (Bosswick a Heckmann, 

2006: 23). 
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Diferencovaný model. Druhý model přístupu k menšinám předpokládá 

minimalizace styku mezi domorodým obyvatelstvem a migranty. Stát je v rámci tohoto 

modelu dokonce připraven investovat prostředky do paralelních vzdělávacích, 

zdravotnických a kulturních institucí za účelem zaručit distance v každodenních 

interakcích mezi majoritou a minoritou. Krajním projevem tohoto modelu můžou být 

etnické čistky, vypuzení etnických menšin. Typickou formu tohoto modelu jsou 

restriktivní opatření ze strany státu na etnických menšinách v hostitelské společnosti. 

(Bosswick a Heckmann, 2006: 24) 

Model multikulturalismu. Poslední model je nejvíce liberální, protože uznává 

legitimitu národních menšin zachovat své kulturní parametry a identitu v cílovém státě. 

Veřejné politiky se v těchto státech domnívají, že etnickým konfliktům se dá vyhnout 

jenom v případě, pokud jsou migranti zapojeni do společenských dění bez diskriminace 

a jakékoliv restrikce. Na rozdíl od předcházejících modelů, tento model předpokládá 

modifikace a přizpůsobení institucionálního pohledu státu potřebám a objektivní 

odlišnosti přistěhovalců, tj. v tomto modelu naopak není vyžadováno od migrantů 

přizpůsobit se kulturním zvyklostem majoritní části společnosti. Stát je aktivně zapojen 

do procesu integrace migrantů přes různé politiky, které vyhovují zvykům 

přistěhovalců.  

Multikulturalismus je produktem vývoje západních společností. (Barša, 2005: 

256) Nicméně jak ukazují poslední data, model multikulturalismu postupně mizí, a 

státy, kde ještě nedávno princip multikulturalismu byl základem v přístupu k menšinám, 

dnes začíná značně modifikovat do podob restriktivních modelů nebo jejich kombinace. 

(Huddleston, 2015: 44) 

Dlužno poznamenat, že výše zmíněné tři modely jsou ideálními typy a v dnešní 

době se ve své čisté podobě skoro nevyskytují.  

 

 

3.2. Perspektiva životního cyklu 
Perspektiva životního cyklu (the life cource approach, the life cource 

perspective, the life cource theory). Teoretický přístup byl založen v 60. letech 20. 

století sociologem Glenem Elderem Jr. v rámci analýzy životních drah lidí v sociálním, 

strukturálním a kulturním kontextu. Perspektiva životního cyklu zkoumá historii života 

lidí, například jak události v ranném dětství ovlivňují život osoby v dospělém věku, ve 

sférách manželství a rozvodu, taktéž jak ovlivňují jeho participaci v kriminálních činech 
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nebo jeho zdravotní stav. (Elder, 1985: 25) Nejznámnějším výzkumem v rámci tohoto 

přístupu byl uskutečněn v 70. letech 20. století Glenem Elderem, kde data 

z longitudinálních studií dětí, které byly přijaty na univerzitu v Berkley, ukázala, jaký 

měla vliv hospodářská krize ve 30. letech v USA na životy jednotlivců i jejich rodin. 

(Elder, 1992: 633) Tím pádem jedním aspektem teoretického přístupu je porozumět, jak 

historické události a celkový historický kontext ovlivňují život lidí. (Wingens eds., 

2011: 240)  

Teoretický přístup životních cyklů můžeme považovat za revoluční ve výzkumu 

sociální politiky, protože tradiční zkoumání sociální politiky (jako vědy) se zatím 

soustřeďovalo na institucionální systémy poskytování pomoci jednotlivcům v různých 

životních situacích a etapách. Hlavní perspektivou a přínosem teorie životního cyklu v 

současnosti je přenesení pozornosti na jednotlivce. Cílem je zkoumat roli jednotlivců ve 

vztahu k různým sociálním institucím a doplnit tak celkový pohled na fungování 

institucí o perspektivu jednotlivce. Teoretický přístup proto vychází z mikro-

perspektivy (jednotlivec) a soustřeďuje se na poskytování informace o participaci 

jednotlivce ve společenských institucích: jak využívají možnosti, které poskytují tyto 

instituce, jaké problémy mají v procesu interakce, jak probíhá výměna zdrojů. 

(Freeman, 2016: 366) 

Perspektiva ŽC vychází z trajektorie, která v sobě obsahuje celý lidský život. Je 

založena na klíčových životních událostech a přechodech mezi těmito událostmi. 

Obecně v sociální politice jsou za přechody považovány vstup jednotlivce na trh práce, 

manželství, narození dítěte atd. Každý z těchto přechodů vyvolává změnu sociální 

kondice jednotlivce nebo jeho rodiny. Zájem teoretického přístupu v této fázi již 

spočívá v analýze intervence sociální politiky, jako reakce na vzniklý problém 

související s přechodem v rámci jakési trajektorie. Nový trend v sociální politice (který 

je podmíněn rozvojem teorie životního cyklu) je soustředěn na porozumění sociální 

politiky v konkrétních sférách ze strany jednotlivce. Porozumět jeho problémům a 

změřit, jak efektivně reaguje na jeho problémy sociální politika. (Bosswick a 

Heckmann, 2006: 18) 

Teoretický přístup předpokládá, že sociální a politický kontext ovlivňuje 

postavení jednotlivce v sociální struktuře společnosti v průběhu života. V případě 

přestěhovalců sociální kontext začíná hrát jednu z klíčových rolí, kdy obvykle negativně 

působí na migranta a jeho postavení na trhu práce a v dalších sférách života v 
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hostitelské společnosti. Porozumění tohoto kontextu pomůže vysvětlit současné 

postavení ukrajinských migrantů v ČR. (Elder, 1999: 49) 

Teoretický přístup identifikuje (na základě kvalitativních či kvantitativních 

výzkumů) časovou změnu sociálních rolí v průběhu života jedinců v závislosti na věku. 

Pomáhá odhalit osobní odchylky v životě migranta, které ovlivnily „normální“ životní 

takt (trajektorie). Každé individuum zažívá unikátní osobní události, což umožnuje 

v rámci výzkumu odhalit nesmírnou pestrost individuálních životních drah a osudů. 

(Bovenberg, 2008: 37) 

Teoretický přístup zahrnuje celou řadu perspektiv, ze kterých se dá pohlížet na 

objekt výzkumu. Nicméně výzkumných otázek a cílů dokážeme dosáhnout 

prostřednictvím následujících instrumentů teorie: bod změny (turning point), trajektorie, 

přechod, životní událost. (Hutchinson, 2012: 12) 

Trajektorie (traektories) – na mysli mám chod života v nějaké sféře lidského 

jednání, které je zasazené do věkové osnovy. Například rodinný život, který má svůj 

počátek a nějaký vývoj na časové ose života osoby. Trajektorie v rámci výzkumu 

můžou být jakékoliv v závislosti na tématu a směru výzkumu. Dalšími trajektoriemi 

mohou být zdraví, studium, kariéra atd. Důležité je podotknout, že teorie životních 

cyklů je založena na retrospektivní analýze předchozích událostí osoby v minulosti. 

Cílem výzkumu je odhalit problémy integrace ukrajinských migrantů v následujících 

trajektoriích: 1) český jazyk; 2) orientace cizinců ve společnosti; 3) rozvíjení 

vzájemných vztahů mezi komunitami; 3.1.) vztah s českou komunitou; 3.2.) vztah 

s ruskojazyčnou komunitou; 4) vzdělání; 5) ekonomická soběstačnost; 6) zdravotní 

péče; 7) postupné nabývání práv v závislosti na délce pobytu; 8) participace na 

veřejném životě; 9) integrace na lokální a regionální úrovni; 10) ostatní bariéry 

integrace. Tyto trajektorie integrace vycházejí z oficiální Strategie integrace cizinců 

v ČR v roce 2017. (Koncepce integrace cizinců v ČR, 2017)  

Přechody (transitions) – jsou změny rolí a statusů, které představují zřetelný 

odklon od předchozích rolí a statusů. Přechody probíhají v rámci zvolených trajektorií, 

které byly popsané výše, například v rámci trajektorie rodiny se můžou stát další 

přechody: manželství, narození dítěte, rozvod, nové manželství, smrt. V rámci 

trajektorie vzdělání: základní škola, střední škola, maturita, nástup na univerzitu atd. 

V případě ukrajinských migrantů v ČR v trajektorii vzdělání se může vyskytnout 

problém uznání dosaženého vzdělání/kvalifikace (na Ukrajině) v ČR.  
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Životní událost (life events) – je významný okamžik zahrnující relativně náhlou 

změnu, která může vyvolat závažné a dlouhotrvající účinky (teroristický útok, migrace 

atd.). Tyto životní události značně ovlivňují chod a vývoj trajektorií. Thomas Holmes & 

Richard Rahe’s Schedule vypracovali rating nejvýznamnějších životních událostí, které 

mění průběh trajektorií (stress rating). Na prvním místě nejvíce traumatizujících 

událostí je smrt sourozence, dále rozvod, uvěznění... (Bovenberg, 2008: 595) Životní 

události budou odhaleny v rámci biografických rozhovorů s respondenty.  

Bod změny (Turning point) – poslední kategorii teoretického přístupu můžeme 

pojmout jako životní událost nebo přechod, který produkuje trvalý posun v trajektorii 

životního cyklu. Na rozdíl od bodu životní události, turning point má větší vliv na život 

osoby ve zvolené trajektorii, jinak řečeno, za radikální zmenu považujeme takovou, 

která mění směr celé trajektorie nebo hned několika trajektorií. Většinou můžeme bod 

změny identifikovat, pokud událost odpovídá následujícím charakteristikám: 1) životní 

událost zavírá nebo otevírá nové příležitosti. 2) Životní událost mění prostředí. 3) 

Životní událost mění sebepojetí (self-concept), přesvědčení (beliefs), očekávání 

(expectations). Dle názoru Hitchisona, migrace je typickým turning pointem, která mění 

život jedinců ve všech třech bodech. (Mortimer, Shanahan., 2003: 107) 

V rámci této diplomové práce bude koncept turning point pro všechny 

respondenty stejný, tj. samotné přestěhování do ČR a jejich nový život se statusem 

migranta. Hlavním záměrem práce bude provést výzkum v rámci zvolených trajektorií 

za účelem identifikovat problémy, vznikající u ukrajinských migrantů v souvislosti 

s přesídlením do ČR. Výzkum bude klást důraz na identifikaci problémů v jednotlivých 

trajektoriích od okamžiku přestěhování do ČR až do současnosti. Učelem bude 

identifikovat, jaké problémy s integrací do hostitelské společnosti se u ukrajinských 

migrantů v ČR vyskytují a jak je oni překonávají.  

 

 

4. Ukrajina jako emigrační stát  
4.1. Historický aspekt emigrace Ukrajinců do ČR 

První znaky ukrajinské migrace do ČR můžeme evidovat už v 16. a 17. století, 

kdy začínají přicházet jednotliví studenti nebo žoldáci. Intenzivnější migrace mezi 

Ukrajinou a českými zeměmi se odehrávala po připojení části Haliče a Bukoviny k 
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habsburskému soustátí. V této době přecházeli převážně vojáci, důstojníci a také 

sezonní dělníci. (Drbohlav, 2015: 15) 

Koncem 19. století do Prahy a jiných větších českých měst začala přicházet 

haličská inteligence a vysokoškoláci, kteří opouštěli mateřskou zemi z politického 

důvodu a také přicházeli studovat na českou univerzitu v Praze. (Wallace, 2010: 604) 

Neobyčejná aktivizace migračního toku z Ukrajiny do ČR začala v 19. století, 

její činnost na českém území byla zaměřena nejen na udržení a rozvoj ukrajinské 

kultury, ale také na podporu tehdejší snahy ukrajinského státu o politickou nezávislost. 

Vydávaly se knihy, učebnice, slovníky a příručky, bylo provozováno ukrajinské 

divadlo, ukrajinská univerzita, vyšší pedagogický institut, umělecká akademie, 

gymnázia a internát pro děti předškolního věku. Působily zde rovněž desítky 

ukrajinských spolků nejrůznějších zaměření. Následně sovětské období způsobilo zánik 

ukrajinského spolku a rozvoje ukrajinské kultury v ČR, početná ukrajinská menšina 

v tomto období kompletně asimilovala do domácí společnosti. Rehabilitace ukrajinské 

kultury se znovuobnovila až po roce 1989. (Leontiyeva, 2006: 29) 

Po pádu železné opony se otevřely nejen západní, ale i východní hranice a 

Československo se stalo poměrně atraktivní zemí pro imigranty, především z bývalého 

Sovětského svazu. Převládající špatná ekonomická situace Ukrajiny, geografická 

blízkost a poměrně malé jazykové i kulturní bariéry jsou hlavními příčinami toho, že v 

současné době Ukrajinci reprezentují nejpočetnější skupinu ekonomických migrantů v 

ČR. (Leontiyeva, 2006: 32−33) 

 

 

4.2. Příčiny migrace 
Na začátku podkapitoly je potřeba stručně rozebrat koncept push-pull faktorů. 

Důvody, proč lidi migrují do ciziny, můžou být všelijaké. Důvody je možné přerozdělit 

do následujících skupin: environmentální, ekonomické, kulturní a sociálně-politické. 

Příčiny migrace v rámci těchto dimenzí můžou mít binární charakteristiku „push“ nebo 

„pull“. (Lee, 1996: 12) 

Zakladatelé teoretického přístupu jsou Lee, Bogue. Autoři rozdělují faktory, 

které způsobují pohyb obyvatelstva, do dvou skupin push a pull faktorů. Push faktory 

jsou faktory, které vypuzují migranta ze země jeho původu (nepříznivé okolnosti v 

oblasti, kde osoba žije). Pull faktory jsou faktory, které přitahují migranta do cílové 

země (naopak okolnosti, které přitahují migranta k přesunu do jiné oblasti). 
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Push faktory – nedostatek pracovních míst, málo příležitostí v mnoha ohledech, 

válka, nedostatek politické nebo náboženské svobody, zastrašování, diskriminace, nízké 

mzdy, přírodní katastrofy atd. 

Pull faktory: pracovní příležitosti, lepší životní podmínky, vzdělání, průmysl, 

bezpečnostní důvody, rodinné vazby, lepší zdravotní péče atd. (Lee, 1996: 25) 

Následující push-pull faktory jsou zpracované speciálně v rámci migračních toků 

Ukrajinců ze země původu do ČR. (Lee, 1996) 

Push faktory: 

Ekonomicky důvody: 1. Nízký plat na Ukrajině, korupce, propastný rozdíl (gap) 

mezi platem top-manažerů a učitelů, pracovníků v lékařství atd. 2. Vysoká 

nezaměstnanost. 3. Potřeba sociální a vzdělávací prospěšnosti dětí. 4. Nízká vyspělost 

podnikání na Ukrajině (nedostatek nízkých úvěrů, vysoké daně, přílišná byrokratizace 

(papírování) atd.). 5. Zaostávající vývoj střední třídy.  

 Sociálně psychologické důvody: 1. Nepohodlí z ekonomické a politické 

nestability. 2. Beznaděj obyvatelů venkovských regionů. 3. Dobrá reputace emigrantů a 

pracovních migrantů ve společnosti. 4. Boj s každodenními problémy, výchova dětí. 5. 

Touha „uvidět svět“ a „lepší život“.  

Administrativní důvody: 1. Korupce a zneužívání moci ze strany politiků. 2. 

Neefektivní migrační politika. 

Pokud se mohu opřít o sledovanost světových výzkumných organizací co se týče 

kvality života obyvatel v různých státech, společnost Bloomberk Markets ročně 

publikuje index států-neštěstí (Bloomberg's misery index), kde sbírá data z 65 států na 

základě dvou parametrů: 1) jak inflace ovlivňuje příjem obyvatelů ve státě (co se děje 

s příjmy, cenami, jak se mění inflace-devalvace) a úroveň nezaměstnanosti. V roce 2017 

je dle výzkumu Ukrajina na 7. pozici (před ní jsou: 1. Venezuela; 2. Jižní Afrika; 3. 

Argentina; 4. Řecko; 5. Turecko; 6. Španělsko). Česká republika se na tomto žebříčku 

nachází na 48. pozici. Musíme podotknout, že ČR má v současnosti nejnižší 

nezaměstnanost v dějinách země. (Česko má nejnižší nezaměstnanost v historii, 2017) 

Pro srovnání, v roce 2013 Ukrajina obsazovala 24. pozici. Je vidět, jak značný pokles se 

týká Ukrajiny po Euromajdanu. Zůstaňme chvíli u tzv. Euromajdanu, který skončil 

politickým převratem a odstartoval dodnes trvající občanskou válku. Euromajdan je 

masový občanský protest, který začal v noci 21. listopadu 2013 a byl reakcí na 

pozastavení přípravy podpisu asociační dohody s Evropskou unií. (Diuk, 2014: 11) 

Tehdejší prezident Ukrajiny vysvětlil své chování požadavkem změnit klíčové body 
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asociace, protože tyto dohody nevyhovují národním zájmům Ukrajiny. Následovala 

eskalace konfliktu a převzetí iniciativy radikálními nacionalistickými silami jako hybné 

síly protestů s charakteristickou rétorikou. Vrcholem protestu byl převrat v Kyjevě a 

nástup nové vlády bez provedení celostátních voleb, což vzbudilo opačné protesty ve 

východních částech Ukrajiny. (Shekhovtsov; Umland, 2014: 61) 

Z tohoto výzkumu plyne, že se ČR v porovnání s Ukrajinou nachází na mnohem 

výhodnější pozici, plus bezprostřední blízkost těchto států podmiňuje lákavý prostor ČR 

pro občany Ukrajiny. (These Economies Are Getting More Miserable This Year, 2017).  

Pull faktory (Antipova, 2014: 204): 

Ekonomické důvody: 1. Existuje poptávka po pracovnících, zvlášť ve sférách 

stavebnictví, zemědělství, obsluha, službách. 2. Ilegální migranti nemusí platit žádné 

daně. 3. „Otevřený“ trh práce pro migranty z Východní Evropy.  

Sociálně demografické důvody: 1. Etnická a kulturní příbuznost. 2. Velká 

úroveň blahobytu, neochota pracovat na nekvalifikovaných pozicích. 3. Stárnoucí 

populace v ČR. 4. Možnost pak migrovat do Západní Evropy. 

Administrativní důvody: 1. Imigrační politika ČR je nastavena loajálně vůči 

imigrantům z Ukrajiny. 2. Liberální vízový režim. (Antipova, 2014: 204) 

Celkově bude tato matrice determinantů push-pull faktorů platná mezi takřka 

jakýmkoliv státem EU a Ukrajinou. Pro odhalení konkrétních odlišností mezi Ukrajinou 

a ČR v různých dimenzích se musíme obrátit na mezinárodní organizace, které 

provádějí komparaci států na základě určitých parametrů. V Příloze č. 4 přináším 

aktuální data nejvýznamnějších organizací provádějících komparace států dle určitých 

parametrů, příloha obsahuje komparace pouze ČR a Ukrajiny. Tento rozpor, konkrétně 

mezi ČR a Ukrajinou, svědčí o racionalitě vysoké intenzity migračních toků mezi těmito 

státy, tj. toto srovnání vysvětluje, proč na ose push-pull faktorů má ČR hodně pull 

faktorů pro občany Ukrajiny. 

 

 

4.3. Ukrajina jako emigrační stát 
Ukrajinci jsou nejvíce početná menšina v ČR v průběhu posledních 20 let. 

Současně (k datu 31. března 2016) reprezentují ¼ všech migrantů v ČR (106 788 osob; 

22,6 % z celkového počtu migrantů), stejně tak Ukrajinci mají největší počet azylantů a 

jejich žadatelů. V průběhu posledních dvou let (v 2014 a 2015) 1 208 Ukrajinců 

požádalo o azyl v ČR. (Drbohlav, 2016: 122) 
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Další výzkum provedený v rámci Integrnational organization for migration 

(mission in Ukraine) (Migration as an enabler of development in Ukraine, 2016) ukázal 

další tendenci v ukrajinské migraci: „Ruská federace je stále hlavní destinací Ukrajinců, 

pokud se týká pracovních příležitostí, pracovní migrace má ale krátkodobý charakter. 

Polsko, ČR a Itálie jsou hlavními destinacemi pro dlouhodobou pracovní migraci. 

Celkově nejpopulárnější státy emigrace (Ruská federace, Polsko, ČR, Itálie a 

Bělorusko) pokrývá 80 % z celkového počtu všech současně krátkodobě a dlouhodobě 

emigrujících Ukrajinců z Ukrajiny. (Migration AS AN enabler of development in 

Ukraine, 2016) Rozložení pracovních migrantů přehledně poskytuje další výzkum IOM 

(viz Graf č. 3): 

Graf č. 3. Hlavní destinace pro emigraci Ukrajinců za účelem práce 

 
Zdroj: Migration in Ukraine facts and figures, 2013: 4  

Výše zmíněná data ukazují na skutečnost, že Ukrajina je stát, který je stálým 

zdrojem emigračních toků převážně do okolních států za účelem krátkodobé (sezonní 

práce) a dlouhodobé rezidence. Výzkum OECD definuje migraci do ČR jako 

jednosměrnou emigraci s přáním zůstat v cílovém státě navždy. Což je dalším 

potvrzením, že poptávka na integrační politiku v ČR se bude časem jenom zvyšovat. 

(OECD 2014: 73) Například do Ruské federace dle Federální migrační služby v roce 

2014 migrovalo 142 000 Ukrajinců a kolem 42 000 požádalo o azyl. (Leontiyeva, 

2014:6) V Polsku se počet vydaných víz Ukrajincům za účelem práce od roku 2015 do 

2016 skoro zdvojnásobil, tedy z 360 000 do 614 000 v roce 2016. Počet vydaných 

povolení se za účelem práce od roku 2014 do roku 2015 zvýšil o 39 %. (Drbohlav, 

2016: 63) 
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Na Slovensku je situace stejná jako v dalších státech kolem Ukrajiny, tj. po 

revoluci v roce 2014 a začátku občanské války se začal proces masové emigrace 

z tohoto státu. V roce 2004 legálně pobývalo na Slovensku 22 251 Ukrajinců; v roce 

2014 se počet zvýšil na 76 715; nakonec v roce 2015 počet dosáhl 84 787 osob. 

(Drbohlav, 2016: 131) 

Maďarsko je státem více monoetnickým, a tak je i méně ochotno přijímat 

migranty. Toto jsme mohli pozorovat v rámci nedávné uprchlické krize z Blízkého 

východu, kdy Maďarsko bránilo své území. V roce 2013 Maďarsko vydalo ukrajinským 

občanům 2400 víz platných více než 90 dnů; 151 109 do 90 dnů. V roce 2014 bylo 

vydáno víz platných více než 90 dnů 2450; do 90 dnů 117 603. Přičemž na rozdíl od 

roku 2013, v roce 2014 klesl o 10 % počet výdaných povolení. (Migration from Ukraine 

to V4 in time of crisis, 2016: 32)  

Integrační politika jako taková je zaměřena převážně na dlouhodobě usazené 

migranty. Následující tabulka svědčí o nesmírném pozitivním nárůstu ukrajinských 

migrantů v ČR hodlajících trvale zůstat na území ČR. (viz Tabulka č. 2) Prvním velkým 

krokem k získání občanství dle českých zákonů je získání trvalého pobytu, který 

vyžaduje nepřetržitou rezidenci na území ČR v průběhu 5 let. (Koncepce integrace 

cizinců, 2017: 22) Následující tabulka svědčí o tendenci Ukrajinců zůstat v ČR trvale.  

Tabulka č. 2. Počet ukrajinských migrantů v ČR s trvalým pobytem  

 

 
Zdroj: Vavrečková, Dobiášová: 2015, str. 14 

V této tabulce je vidět, že se počet získaných trvalých pobytů od roku 2009 do 

roku 2014 skoro zdvojnásobil. Musíme taky podotknout, že se v čase od roku 2009 do 

roku 2013 na Ukrajině neodehrávaly žádné válečné konflikty a vnitropolitické 

perturbace, nehledě na to, emigrace za účelem trvalého pobytu v ČR přetrvávala. 

Poslední data z ČSU poskytují následující informace o Ukrajincích pobývajících v ČR 

na základě trvalého pobytu: 2015 (77 603); 2016 (81 209); 2017 (82 021, informace k 

31. 5. 2017). (Cizinci s povoleným pobytem, 2017). Data posledních třech let taktéž 

svědčí o pokračujícím narůstu ukrajinských občanů s trvalým pobytem v ČR.  

Jak bylo zmíněno výše, ČR se po převzetí nezávislosti od 90. let změnila ze státu 

zdrojového (emigračního) na stát cílový (imigrační). Čím dál tím víc statistická data 

svědčí o progresivním trendu růstu počtu migrantů v ČR. Pokud je tato práce zaměřena 
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výhradně na analýzu ukrajinské imigrace a integrace, je potřeba se podívat na 

kvantitativní rozložení migrantů v ČR dle jejich občanské příslušnosti a více se budeme 

soustředit na zastoupení Ukrajinců. Následující tabulka přehledně ukazuje skutečnost 

asymetrického podílu Ukrajinců nejenom v ČR, ale i v ostatních státech Visegradské 

čtyřky (dále jen V4). (viz. Tabulka č. 3) 

Tabulka č. 3. Cizinci ve státech Visegradské čtyřky 

Skupiny cizinců  Počet (tisíce) Celkový počet ve 

státech V4 

Celkem v % 

Ukrajinci v ČR 119 154 77 

Slováci v ČR 81 89 91 

Občané Rumunska 

v Maďarsku  

76 87 87 

Vietnamci v ČR 58 65 89 

Rusové v ČR 32 38 84 

Němci v Maďarsku 20 42 48 

Poláci v ČR 19 22 86 

Němci v ČR 16 42 38 

Číňané v Maďarsku 12 19 63 

Moldavané v ČR 7.5 8 94 

Američané v ČR 7 10 70 

Občané Slovenska 

v Maďarsku  

7 89 8 

 

Zdroj: Antipova, 2014:218 

Tato tabulka ukazuje zajímavou asymetrii v preferenci rezidencí Ukrajinců ve 

státech V4. Překvapivá data z této tabulky jednoznačně svědčí o tom, že ukrajinští 

občané skoro v absolutním množství preferují ČR v rámci států V4. Z těchto dat 

vyplývá, že celkový počet Ukrajinců ve státech V4 činí 154 tisíc osob, kde až 119 tisíc 

sídlí jenom v ČR, což znamená, že 77 % (¾) Ukrajinců pro emigraci preferují spíše ČR 

než Maďarsko, Slovensko a Polsko. (Antipova, 2014: 218) 

Ani ČR, ani státy V4 nejsou jediné státy, kam se dá emigrovat z Ukrajiny. 

V Tabulce č. 4 můžeme pozorovat komparaci migračních toků do států V4 a Německa z 

perspektivy níže zmíněných etnických skupin. Ukrajinská migrace v Německu už není 
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v topu, jak to bylo ve státech V4, nicméně je pozoruhodné, že migrace Ukrajinců do 

Německa trochu kvantitativně překračují migrace do ČR (na 4 tisíce osob). Nicméně 

samotní obyvatelé V4 taktéž směřují do Německa (620 tisíc osob). Z historického a 

evolučního hlediska ukrajinská migrace podstupuje v Německu první pozici více 

početným etickým skupinám a nachází se na 4. pozici. Poslední fakt o velké 

reprezentaci ukrajinských migrantů jak ve státech V4, tak i v Německu definitivně 

znamená dlouhotrvající trend masové emigrace ukrajinských občanů ze své země 

původu do zahraničí. 

Tabulka č. 4. Cizinci ve státech V4 a v Německu (v tisících) 

Skupiny cizinců Státy V4 Německo 

Ukrajinci 154 123 

Bělorusové 9 19 

Moldavané 8 12 

Gruzínci 1 14 

…   

Romuni 77 159 

Vietnamci 65 85 

Rusové 38 195 

Číňané 19 92 

…   

Turci 5 1607 

…   

Němci 42 - 

Občané států V4 - 620 

 

 Zdroj: Antipova, 2014: 219 

11. května 2017 Evropská komise schválila projekt bez vízového režimu mezi 

Ukrajinou a EU. V oficiálním prohlášení zní následující informace: na základě regulace 

539/2001, ukrajinští občané s biometrickým pasem můžou dostat a nacházet 

v jakémkoliv státě EU bez výřizování víza platná do 90 dnů. (Visa Liberalisation for 

Citizens of Ukraine, 2017) Toto optaření může značně zvýšit počet kratkodobě a 

dlouhodobě usazených migrantů z Ukrajiny v ČR. Situace může ovlinit i nelegální 

segment ukrajinské migrace v ČR. 
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Závěrem kapitoly je očividný fakt, že Ukrajina je v dnešní době státem 

nacházejícím se ve zvláštní krizové situaci, a proto se tradiční emigrační charakter státu 

dostává do úrovní, kdy začíná ohrožovat okolní státy a tyto okolní státy začínají 

reagovat na tuto výzvu snahou maximálně využít současnou situaci ve svůj vlastní 

prospěch, aby maximalizovaly užitky a minimalizovaly hrozby/ztráty spojené s přílivem 

migrantů z Ukrajiny. Jak už zde zaznělo, ČR je státem, který se aktivně zapojil do 

adaptace svého integračního systému vůči předpokládanému příchodu velkého počtů 

imigrantů z Ukrajiny. Typická opatření v této sféře jsou zavedení speciálních programů 

výhradně pro Ukrajince, bilaterální státní smlouvy atd. (Special procedures for highly 

skilled professionals from Ukraine, 2015; Projekt Ukrajina, 2015; Režim Ukrajina, 2015 

atd.) 

 

 

4.4. Vnitrostátní konjuktura na Ukrajině  
Důvod trvalého napětí na Ukrajině je většinou založen na dichotomické 

teritoriální příslušnosti jednotlivých regionů (západ vs. východ). Současně východ 

Ukrajiny je hlavním bojištěm geopolitických a ideologických aktérů, tato situace šíří 

nenávist mezi obyvatele východních a západních teritoriálních jednotek. Fakticky je 

dnes národ rozštěpen do dvou nesmiřitelných stran, dokonce ti Ukrajinci, kteří se 

přestěhovali z východní časti do západní, cítí velké nepřátelství kvůli předcházející 

teritoriální příslušnosti. (Ukraine: One State, Two Countries?, 2017) V těchto 

podmínkách dle výzkumu Drbohlava má ČR další charakteristiku v očích Ukrajinců: 

„…Na druhé straně, pull faktory, které přitahují Ukrajince do ČR: členy rodiny, kteří již 

dlouhodobě pobývají na území ČR a dokázali se úspěšně integrovat, značně pomáhají 

svým příbuzným přestěhovat se do ČR. Kromě toho jazyková podobnost, příbuzná 

kultura, vlastní zkušenost s návštěvou země stejně přispívá k rozhodnutí přestěhovat se 

do ČR“. (Drbohlav, 2016: 123) Mentální a kulturní rozkol Ukrajiny na Východ a Západ 

dobře ilustruje provedený výzkum na Ukrajině v roce 2015 pod názvem „Dinamics of 

Euro-Atlantic moods“ (Dynamika euroatlantických nálad občanů, 2015). Hlavní 

výsledek průzkumu je následující: členství v EU má tradičně větší podporu na Západě 

(80 %), téměř 60 % v Centru, 40 % na Jihu a přibližně 20 % na Východě. Čím dále na 

jihovýchod země, tím více roste podpora Celní unie. (Dynamika euroatlantických nálad 

občanů, 2015) Výsledky taky svědčí o skutečnosti, že občané Ukrajiny, kteří bydlí 

v západní části Ukrajiny, jsou mentálně a hodnotově orientovaní na Evropu a migrují 
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převážně v tomto směru. Čím dál na východ, tím více lidí preferují pro migraci Ruskou 

federaci a jí přátelské státy.    

Někteří experti tvrdí, že Ukrajina jako stát byl vytvořen prostřednictvím 

kompilace teritoriálních jednotek, které dříve patřily k jiným státům, obyvatelé těchto 

území si ale ponechali svou původní identitu a pamatují si, odkud pocházejí a ke komu 

doopravdy patří. (Onyshkevich, Revakovych, 2009: 18) Ukrajina značně zvětšila své 

území v období sovětského období, přičemž deklarativním způsobem. V roce 1939 byla 

připojena k Ukrajině polská teritoria Halič, Volyň a části Podolí. V roce 1940 Sovětský 

svaz předložil Rumunsku ultimátum, vyžádal si vrátit půdu, kterou Rumunsko 

okupovalo v roce 1918. Půda byla vrácena a připojena k Ukrajině, konkrétně Severní 

Bukovina a Besarábie. V roce 1945 Zakarpatí bylo osvobozeno od německo-

maďarských okupantů, vráceno Československu. Následně bylo toto území připojeno 

k Ukrajině jako součást Sovětského svazu. Nakonec v roce 1954 Krym byl předán 

z RSFSR (ruská součást SSSR) do USSR (ukrajinská součást SSSR), spolu s Krymem 

byl předán Sevastopol. (Onyshkevich; Revakovych, 2009: 38; Parlamentní listy, 2017) 

Tato skutečnost je hlavním důvodem dnešní krize dezintegrace, vzniklé na historicky 

uměle připojených územích. Dnes dokonce čím dal tím častěji můžeme zaslechnout 

prohlášení polského politického establishmentu vůči ukrajinské vládě, že je čas vrátit 

polská území zpátky do vlasti. (Poland to Ukraine: it is time to pay your bills – we are 

retaking Western Ukraine, 2016) Stejné prohlášení zní i z Maďarska (Russia, Hungary, 

and The Hungarian Minority in Ukraine, 2015) 

Tato skutečnost dobře ilustruje, že současná krize na Ukrajině není historická 

nahodilost, ale zákonitost, která bezprostředně ovlivňuje nejenom emigraci jako 

takovou, ale emigraci z připojených teritorií do států, kam tato teritoria v minulosti 

patřila. To je dalším potvrzením, že Ukrajina tradičně byla a bude emigračním státem, 

tj. emigrace podmíněna historickým rozvojem státu. Současná krize na jihovýchodě a 

potenciální regionální konflikty v bývalých polských, maďarských a česko-slovenských 

regionech Ukrajiny jsou dalším spouštěčem pro nespokojenost a tudíž i pro emigraci.  

Dobrým indikátorem situace v jakémkoliv státě jsou názory a nálady místního 

obyvatelstva ohledně vnitrostátní situace. Například Centrum sociálních a 

marketingových výzkumů „Socis“ a Sociologická skupina „Reiting“ provedly na 

Ukrajině na konci roku 2016 průzkum, ve kterém se dotazovaly, jak lidi oceňují 

současnou veřejně-politickou situaci na Ukrajině. Výsledky průzkumu jsou následující: 

69,9 % dotázaných považují současnou situaci na Ukrajině jako napjatou, dalších 23,2 
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% respondentů považují situaci za výbušnou. Pouze 5,2 % si myslí, že situace ve státě je 

stabilní, 1,9 % neodpovědělo. (Socio-political situation in Ukraine, 2016) 

Vnitrostátní situace, jak je vidět na základě analýzy, bezprostředně slouží jako 

push faktor, kdy domácí obyvatelstvo hledá příležitosti pro emigraci do států, kde cítí, 

že se jim bude dobře žít. ČR je dle Drbohlava pro Ukrajince v této perspektivě velice 

příhodná varianta pro emigraci z hlediska kulturní a jazykové příbuznosti. (Drbohlav, 

2016: 72) Jestli se obracíme na klasické teorie migrace, většina z nich bude vysvětlovat 

velký počet Ukrajinců v ČR v důsledku blízké teritoriální alokace obou států. (Lee, 

1966: 44) 

  

 

5. Ukrajinská migrace v ČR v datech a výzkumech  
Tematika vztahu majority k cizincům si zasluhuje zvláštní výzkum. Nicméně 

v rámci tohoto výzkumu se soustředíme jenom na: 1) vztah majority k Ukrajincům; 2) 

porovnání vztahů k Ukrajincům a k ostatním skupinám migrantů v ČR; 3) složení 

Ukrajinců v ČR (úroveň vzdělání, genderové složení, struktura obsazených pracovních 

míst atd.). 

Na začátku je třeba zmínit, že vztah vůči cizincům v ČR je většinou podmíněn a 

je ovlivněn z historického hlediska malou zkušeností s vyjednáváním majority 

s přicházejícími cizinci. Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, ČR se stala 

imigračním státem jenom od roku 1990. Na rozdíl například od Francie nebo Velké 

Británie, kde je možné řičí, že domorodci jsou „zvyklí“ pozorovat cizince na svém 

území. Na druhé straně narativní obraz cizinců ovlivňuje současný charakter obsahu 

médií a politických debat. (Lyons, Kindlerová, 2016: 414)  

Další zjištění spočívá v tom, že ukrajinská menšina se asociuje s typickým 

pojmem „cizinec“. Výsledky průzkumu ukázaly, že Češi pojem „Cizinci pobývající 

v ČR“ asociují s Vietnamci, Ukrajinci a Rusy, částečně do skupiny typických cizinců 

dle názorů Čechů spadají i Romové. (Lyons, Kindlerová, 2016: 415) Například Slováci, 

jako formální cizinci v ČR, nicméně nespadají do skupiny „cizinců“ vůbec.  

Řada výzkumů odhalila, že migranty z Ukrajiny ČR láká zejména za účelem 

práce. (Drbohlav, 2016: 43) Na druhé straně další výzkumy odhalily, že Češi mají vůči 

pracovním migrantům horší vztah než například k migrantům, kteří do země přijeli za 

svou rodinou či kvůli studiu. (Lyons, Kindlerová, 2016: 415) 
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Za velký počet Ukrajinců, kteří přicházejí do ČR, nelze vinit pouze válku, 

hlavním vysvětlením bude migrační politika ČR, jinak řečeno, kdyby ČR nechtěla 

přijímat Ukrajince v takovém počtu, tolik bych jich tady nebylo. Například vyvíjející se 

struktura trhu práce ČR s velkým podílem průmyslové výroby, výstavby a zemědělství, 

vyžaduje nízko kvalifikované pracovníky. V souvislosti s nízkým počtem domorodého 

obyvatelstva, které by chtělo pracovat na takových pozicích, stát musí najít náhradu a 

migranti z Ukrajiny dle jejich názoru výhodnou variantou. Současně občané Ukrajiny 

tvoří 1 % z celkového počtu obyvatelů v ČR. (Uherek, 2016: 7)  

Dalším důležitým vstřícným krokem české migrační politiky vůči migrantům 

z některých států (včetně Ukrajiny) bylo přijetí v roce 2013 zákona (č.186/2013. Sb.), 

který povolil cizincům mít dvojité občanství. Proto od roku 2013 můžeme pozorovat 

rapidní růst nabývání českého občanství občany Ukrajiny (viz Příloha č. 5). Konkrétní 

data, která svědčí o větším počtu udělení občanství, jsou následující: do roku 2008 

ročně získávalo státní občanství ČR 500 Ukrajinců, v období mezi lety 2009–2013 

každoročně 576 osob. V roce 2014 to již bylo 2075 Ukrajinců. (Uherek, 2016: 9). 

V roce 2009 byl zaregistrován největší počet Ukrajinců v ČR v dějinách 

s dlouhodobým a trvalým pobytem, počet Ukrajinců tehdy dosáhl 131 932 osob. Už 

v roce 2010 počet značně klesl na 104 156 osob. Nehledě na většinu ukrajinských 

migrantů žijících v ČR na základě dlouhodobého pobytu, Ukrajinci dle výzkumu 

preferují trvalé usazení. (Uherek, 2016: 7–8). Výše zmíněný vzestup a pokles počtu 

cizinců je potvrzením efektivní intervence státu do řízení migrace. Pokles byl 

odůvodněn zavedením restriktivních opatření vůči cizincům jako reakci na 

ekonomickou krizi, která přinesla ohrožení pro domácí populaci na trhu práce. V roce 

2009 došlo na základě usnesení vlády č. 171 ze dne 9. února 2009 k „Zajištění 

bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních 

pracovníků v důsledku hospodářské krize“ k masovému propouštění cizinců a omezení 

přílivu nových zahraničních pracovníků do ČR. Dále bylo zavedeno omezení přijímání 

žádostí o dlouhodobá víza státním příslušníkům Mongolska, Moldavska, Ukrajiny, 

Uzbekistánu a Vietnamu. (Koncepce integrace cizinců, 2009: 10) Pokles občanů 

Ukrajiny v ČR je dobře ilustrován na následujícím grafu (viz Graf č. 4): 

Graf č. 4. Počet Ukrajinců v ČR 1994–2015 
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Zdroj: Uherek, 2016: 9 

 Jestliže se podíváme na dynamiku imigrace do ČR bez ohledu na etnickou 

příslušnost, data z portálu Českého statistického úřadu (do roku 2016) a aktuální 

informace za rok 2017 (k 31. 5. 2017) z portálu Ministerstva vnitra České republiky, 

dojdeme k následujícím číslům (viz Tabulka č. 5):  

Tabulka č. 5. Vývoj počtu cizinců s povoleným pobytem na území ČR  

Rok 

(stav 

k 31. 

12.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet 

cizinců 

278 312 321 456 392 315 437 565 432 503 424 291 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (k 31. 

5. 2017) 

434 153 435 946 439 189 449 367 464 670 493 441 507 074 

Zdroj: Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR, 2016; Cizinci s povoleným pobytem, 

2017   

Data z tabulky potvrzují účinnost zavedených restriktivních opatření na začátku 

ekonomické krize v roce 2009, jež zapříčinila každoroční pokles přicházejících cizinců. 
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Imigrační tendence do ČR se radikálně změnila z pozitivních 11,8 % v roce 2008 na -

1,1 v roce 2009, tj. poprvé od roku 2005 byla v ČR registrovaná negativní tendence 

v počtu cizinců. (Základní data o migraci v ČR, 2015) 

  

5.1. Charakteristika ukrajinských migrantů v ČR 
Ve většině států je vztah vůči migrantům stále závislý na teritoriálních 

stereotypech, zda migranti pocházejí ze „Západu“ nebo z „Východu“. Východ je 

asociován s chudobou, Západ naopak s bohatstvím. Ukrajina a Ukrajinci v těchto 

stereotypech spadají do skupiny východního bloku států s následným náležitým 

vztahem k této menšině ze strany majority v ČR.  (Lyons, Kindlerová, 2016: 415) Jestli 

bychom měli konkretizovat a zmapovat postoje majority vůči jednotlivým národnostem, 

je potřeba se obracet na výsledky průzkumu Centra výzkumu veřejného mínění (název 

výzkumu „Náš vztah k jiným národům a národnostem“). (viz Příloha č. 6) Z této 

tabulky je vidět, že na škále nejvíce uznávaných menšin ukrajinská menšina obsazuje 

19. pozici z celkového počtu 24 národností. Jestliže se na situaci podíváme více 

pozorněji, dá se registrovat skutečnost, že Ukrajinci mají podobné hodnoty v ratingu, 

jaké mají představitelé muslimských národností (Turci, Kurdy, Afgánci a Iráčané). 

(Kunštát, 2005) Tento rating očividně dělí státy na základě teritoriální příslušnosti k 

Západu či Východu, kdy národy Západu jsou vnímané více pozitivně než národy 

východních států.  

Současně v ČR dle ČSÚ pobývá 496 431 cizinců, (Cizinci podle typu pobytu, 

pohlaví a státního občanství, 2016) většina (67 %) legálně pobývajících cizinců pochází 

ze zemí mimo EU, přičemž jsou velké rozdíly v zemích původu, odkud do ČR přišli. 

Například cizinci s vietnamským občanstvím (kolem 70 %) vlastní povolení k trvalému 

pobytu. Migranti z Ukrajiny naopak (kolem 75 %) pobývají v ČR jen na základě 

povolení k dlouhodobému pobytu. (Leontiyeva, Vávra, 2009: 12)  

Poslední průzkumy veřejného mínění registrují, že každým rokem klesá 

tolerance vůči cizincům v ČR. Například v březnu roku 2016 CVVM provedl výzkum 

pod názvem „Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR“. Výsledky výzkumu 

znázorňuji v  Tabulce č. 6: 

Tabulka č. 6. Umožnili byste trvalé usazování cizinců v ČR (%)? 
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Zdroj: Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR, 2016 

Jestliže se podíváme na hodnoty v odpovědích „rozhodně ano“ a „spíše ano“, 

dohromady je pozitivních odpovědí pouhých 17 %, jen tolik občanů ČR 

podporuje trvalé usazování cizinců. Oproti nim, negativně naladěných občanů vůči 

trvalé přítomnosti cizinců ve státě je 78 %. (Názory veřejnosti na usazování cizinců 

v ČR, 2016) Tohle koreluje s dalším výzkumem, který odhalil, že integrace v cílovém 

státě není možná, pokud je velký počet domorodců naladěn negativně vůči migrantům, 

zvláště v případě integrace přistěhovalců. (OECD 2016: 137) Co se týče integrace, 

Ukrajinci jsou menšinou, která si nejvíce přeje integrovat se do hostitelské společnosti. 

(OECD, 2012: 74) Nicméně v úvodní části Koncepce integrace cizinců z roku 2017 je 

uvedena informace, že první pozice mezi menšinami, které se chtějí integrovat,  je 

menšina z Vietnamu, pak Ukrajinci, pak Rusové. (Koncepce integrace cizinců, 2017: 

12) Dalším potvrzením vysoké schopnosti Ukrajiců se integrovat je největší počet 

smíšených manželství s občany ČR na rozdíl od ostatních skupin migrantů. (Uherek, 

2016: 5)  

Další bariérou na cestě integrace pro Ukrajince v ČR je nedostatek uznání 

dosažené kvalifikace. Je propastný rozdíl mezi dosaženým vzděláním na Ukrajině a 

následným uplatněním na trhu práce v ČR. Často se stává, že kvůli neuznané kvalifikaci 

jsou Ukrajinci nuceni pracovat na nekvalifikovaných pozicích, jež nemají nic 

společného s kvalitou a úrovní dosaženého vzdělání v zemi původu. V roce 2014 byla 

na základě výzkumu zjištěna další informace: 43 % Ukrajinců pracovalo na 

nekvalifikovaných (unskilled) pozicích, 44 % pracovalo na pozicích vyžadujících 

částečnou kvalifikaci (semi-skilled), pouze 13 % Ukrajinců pracovalo na manažerských 

a dalších vysoce kvalifikovaných pozicích (skilled jobs). Podle tohoto schématu, 

například Moldavané měli skoro podobnou strukturu (41, 44 a 13 procent). U 

Vietnamců dominovala práce s částečnou kvalifikací (semi-skilled jobs) (5, 69, 27 

procent). Rusové mají skoro rovné zastoupení ve všech třech kategoriích zaměstnanosti 

(27, 37, 37 procent). Migranti z bývalé Jugoslávie a ze Slovenska mají největší 

zastoupení v sektorech kvalifikované práce (16, 39, 45 procent). (Leontiyeva, 2014: 73)       
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Co se týče povolání, Ukrajinci většinou pracují ve stavebnictví (44 %), ve 

výrobě (manufacturing) (21 %), ve sférách všemožných maloobchodů, opravách a 

servisech motorových vozidel a ve službách pro domácnosti (8 %), ve sférách dopravy a 

komunikace (6 %). (Leontiyeva, 2014: 68) 

 

 

6. Integrace Ukrajinců v ČR 
6.1. Vývoj integrační politiky ČR 

Vývoj integrační politiky budeme v této kapitole sledovat od roku 2005. Tento 

rok nebyl zvolen náhodou, protože v roce 2004 ČR vstoupila do EU. Vstup do 

nadnárodní organizace zapříčinil spuštění transformace politiky v mnoha oblastech, 

včetně politiky vůči migrantům. V tomto roce ČR ratifikovala Koncepci integrace 

cizinců (dále jen „Koncepce“), dokument, který zásadně měnil přístup veřejné politiky k 

migrantům v ČR, co se týče jejich pobytu, nároků a integrace. Abychom porozuměli 

zásadním změnám a uviděli pokrok v integrační politice od roku 2005, je potřeba 

stručně srovnat, jaké hlavní parametry integrační politiky vůči cizincům byly před 

rokem 2005 a po roce 2005.  

Před rokem 2005 hlavním strategickým dokumentem v rámci problematiky 

integrace cizinců v ČR byl dokument „Zásady koncepce integrace cizinců na území 

ČR“ (dále jen „Zásady“), který byl přijat v roce 1999. Zásady jako hlavního aktéra 

integrace považovaly samotné cizince, přičemž jako kolektivního aktéra vnímaly 

kulturně odlišné komunity migrantů, „Imigrační komunity jsou pokládány za integrální 

a obohacující součást společnosti a za plnohodnotné a nezbytné partnery při vytváření 

multikulturní společnosti“. (O Zásadách koncepce integrace cizinců na území České 

republiky a o přípravě a realizaci této koncepce, 1999) Koncepce od roku 2005 za 

hlavního aktéra integrace považovala a i v současnosti považuje jedince jako nezávislou 

osobu, „tj. klade důraz na jeho osobní úsilí a odpovědnost vedoucí k jeho samostatnosti, 

nezávislosti a začlenění do společnosti. Cizinec je vnímán především jako člen 

společnosti, nikoliv jako příslušník určité komunity“. (Koncepce integrace cizinců v 

roce 2005 a její další rozvoj, 2005: 7) Je vidět tendence k individualizaci integračního 

procesu. 

V souvislosti se vstupem ČR do EU Koncepce rozděluje cizince dle jejich země 

původu: na migranty ze třetích zemí a migranty z EU. Koncepce integrace migrantů je 
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cílená jen na migranty ze třetích zemí (státy mimo EU). Migranti ze zemí EU jsou a 

priori považovaní za již integrované. (Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její 

další rozvoj, 2005: 16) Další novotu, kterou přinesla Koncepce, je vytváření sítí institutů 

zaměřených výhradně na práci s migranty (Cizinecká policie, integrační centra atd.). 

(Scheu, 2011: 268) 

V souvislosti s individualizací integračního procesu došlo k dalšímu rozdílu 

mezi integrací migrantů do a po roce 2005, a to právě v odpovědnosti za integraci 

migrantů v ČR. V rámci Zásad „Hlavním principem politiky vlády v oblasti integrace 

legálně a dlouhodobě usazených cizinců je pozitivní přístup a převzetí odpovědnosti 

státu za vytváření podmínek, které umožní spravedlivou participaci cizinců na životě 

společnosti.“ (v hospodářské, společenské, veřejné a dalších sférách). (O Zásadách 

koncepce integrace cizinců na území České republiky a o přípravě a realizaci této 

koncepce, 1999) V rámci Koncepce hlavní zodpovědnost za integraci do hostitelské 

společnosti nese samotný jednotlivec (migrant), nikoliv stát, jak tomu bylo v Zásadách, 

„integrovanou osobou je především ten, kdo udržuje kontakty s ostatními členy 

společnosti, je schopen si sám, případně s pomocí rodinných příslušníků, zabezpečit své 

životní potřeby a identifikuje se se základními hodnotami společnosti, ve které žije. 

(Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj, 2005: 18) 

Další markantní rozdíl mezi Zásadami a Koncepcí můžeme pozorovat ve vztahu 

k multikulturalismu, tj. toleruje-li ČR přítomnost dlouhodobě kulturně cizích migrantů 

na svém území nebo zda je chce co nejrychleji asimilovat/integrovat do struktury 

domorodé společnosti. V Zásadách byla očividná snaha budovat multikulturní 

společnost, s přizpůsobením minority majoritě a naopak, „Politika vlády v oblasti 

integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců je založená na principech rovného 

přístupu a rovné příležitosti.“ (O Zásadách koncepce integrace cizinců na území České 

republiky a o přípravě a realizaci této koncepce, 1999; Scheu, 2011: 270) 

Koncepce dává najevo, že projekt multikulturalismu jako strukturace společnosti 

na základě bezbariérového soužití příslušníků odlišných kulturních skupin je 

nepřijatelný a preferuje naopak sociální koheze: „Úkolem Koncepce integrace cizinců 

na území ČR je reagovat na zvyšující se počet cizinců na území České republiky, kteří 

zde žijí dlouhodobě nebo trvale, a navrhovat opatření směřující k integraci cizinců, 

jejichž cílem je zachování sociální soudržnosti společnosti a v dlouhodobém horizontu 

zvyšování politické účasti všech obyvatel na životě společnosti.“ (Koncepce integrace 

cizinců v roce 2005 a její další rozvoj, 2005: 15)  
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Dalším přelomovým okamžikem ve vztahu k migrantům, který přetrvává 

dodnes, je odklon od kulturního rámce integrace směrem k rámci ekonomickému, 

respektive od participace migrantů v občanské sféře k jejich participaci na trhu práce. 

(Scheu, 2011: 271) V rámci Koncepce integrační politiky byly vytyčeny čtyři hlavní 

sféry, které mají cizincům pomoci se úspěšně integrovat: 1) znalost českého jazyka; 2) 

ekonomická soběstačnost cizince; 3) orientace cizince ve společnosti; 4) vztahy cizince 

s členy majoritní společnosti. (Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další 

rozvoj, 2005: 18) „Klíčovou úlohu v procesu integrace hraje zaměstnanost, která je 

ústředním předpokladem pro účast přistěhovalců, pro jejich příspěvek k hostitelské 

společnosti a pro zviditelnění tohoto příspěvku.“ (Koncepce integrace cizinců v roce 

2005 a její další rozvoj, 2005: 3) Dle Koncepce je ekonomická soběstačnost cizince 

klíčovým aspektem v integraci cizince. Jinými slovy, můžeme zde registrovat tendenci 

vidět migranta pouze jako tzv. přínosného pro hostitelskou společnost. V Zásadách bylo 

za hlavní přínos migranta považováno kulturní obohacení české společnosti. (O 

Zásadách koncepce integrace cizinců na území České republiky a o přípravě a realizaci 

této koncepce, 1999) 

Koncepce od roku 2005 také omezuje práva migrantů v politické sféře, jako 

politických subjektů. Migranti jednak nemají ani pasivní, ani aktivní volební práva, 

druhak nemají možnost prosazovat zájmy různých skupin migrantů a nemají přístup do 

veřejné diskuse. V občanské sféře hlavním reprezentantem zájmů migrantů jsou různé 

neziskové organizace. (Schebelle, 2012: 27) 

V této kapitole autor práce ilustroval hlavní přelom ve vztahu k integraci 

migrantů v ČR. Všezahrnující integrační systém doposud nebyl vypracován, proto 

můžeme relativně často registrovat změny v jednotlivých směrnicích nebo jejich končící 

platnost. Současný integrační systém bude rozebrán v příští podkapitole. 

Abychom porozuměli současné integrační politice, je potřeba se podívat na 

hlavní mezníky ve vývoji integračních politik od roku 2005. 

2008. Pokus o zavedení antidiskriminačního zákona vyžadovaného EU, který 

měl zaručit rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický 

původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské 

vyznání, víru nebo světový názor. Diskriminace měla být trestná. Nicméně zákon byl 

zamítnut tehdejším prezidentem Václavem Klausem, argumentace byla následující: 

„Zákon se snaží odstranit nerovnost, která však je přirozeným jevem. Kdykoli se 

rozhodujeme, rozhodujeme se na základně našich subjektivních preferencí nebo našich 
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stejně subjektivních zkušeností. Tento zákon chce naše rozhodování učinit objektivním, 

což není nic jiného, než politicky korektní utopie“. (Prezident republiky vetoval 

antidiskriminační zákon, 2008) 

2009. 1. Zavedení center na podporu integrace cizinců. Tato integrační centra 

jsou financována z Evropského fondu pro integraci příslušníků třetích zemí. Integrační 

centra jsou středisky integračních aktivit v regionech a zajistí poskytování informací, 

poradenství, kurzy, sociokulturní orientaci cizinců ve společnosti. V roce 2009 byla 

zřízena Integrační centra v krajích Jihomoravském, Ústeckém, Plzeňském, 

Moravskoslezském, Zlínském a Pardubickém. (Koncepce integrace cizinců, 2009: 16)   

2. ČR prošla výběrovým řízením a byla zapojena do projektu Evropského fondu 

pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2007–2013. V roce 2009 byla pro ČR 

uvolněna částka ve výši 27 408 458 Kč. (Koncepce integrace cizinců, 2009: 38)   

3. Byl přijat antidiskriminační zákon (Zákon č. 198/2009 Sb.) 

4. Zavedení Zelených karet, které usnadnily přístup migrantů ze třetích států na 

pracovní trh ČR v určitých profesích. (MIPEX, 2015: 9)  

2010. Projekty informovanosti cizinců. Podpora poskytování informací úřadem 

práce cizincům prostřednictvím nejrůznějších informačních kanálů, a to v co nejširším 

spektru jazykových verzí. Speciální projekty včetně založení portálu cizinci.cz. 

(Koncepce integrace cizinců, 2009: 39) 

2011. 1) Zavedení Aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 

(Koncepce integrace cizinců, 2011) 

2) Zavedení opatření Emergentních projektů. Integrační opatření na lokální 

úrovni (obcí, městských částí), které mají reagovat a předcházet potenciálním 

problémům na lokální úrovni. Aktivity na lokální úrovni byly zavedeny kvůli 

nefunkčnosti regionálních centren integrace, kterým se nedařilo zajistit integraci cizinců 

na lokální úrovni. (Koncepce integraci cizinců, 2011) 

2012. 1) Založení nové pražské platformy na podporu integrace cizinců 

Integrační centrum Praha. (MIPEX, 2015: 10) 

2013. Zavedení možnosti mít dvojí občanství. (Zákon č. 186/2013 Sb.) 

2014. 1) Obnovení koncepce integrace Společné soužití. (MIPEX, 2015: 10) 

2) Zajištění rovných příležitostí ve vzdělání dětí-cizinců resp. žáků s odlišným 

mateřským jazykem. Plus poskytnutí možnosti mimoškolní výuky českého jazyka pro 

děti cizinců na úrovni předškolní a základní školy. (Koncepce integrace cizinců, 2014: 

9) 
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2015. Zavedení programů zvyšování informovanosti a interkulturních a 

sociokulturních kompetencí pracovníků jednotlivých resortů a dalších subjektů řešících 

záležitosti cizinců, včetně jejich přípravy na působení v přímém kontaktu s cizinci a 

v komunitách cizinců. Například 1) Oblast zdravotnictví: odborné přípravy 

zdravotnického personálu dle zákona se zřetelem na sociokulturní specifika cizinců jako 

přípravy na působení v přímém kontaktu s cizinci (MZ). 2) Oblast školství: vzdělávání 

pedagogických pracovníků pro výuku dětí-cizinců s odlišným mateřským jazykem i 

práci s nimi (MŠMT) atd. (Koncepce integrace cizinců, 2015: 19) 

2016. 1) Zavedení Aktualizované Koncepce integrace cizinců „Ve vzájemném 

respektu“. (Koncepce integrace cizinců, 2016) 

2) V rámci nově otevřeného Azylového, migračního a integračního fondu 

(AMIF) dochází v programovém období 2014–2020 ke značnému snížení prostředků 

alokovaných pro ČR. (Koncepce integrace cizinců, 2016: 23) 

3) Oproti roku 2015 ČR vynaložila ze státního rozpočtu na integraci cizinců 

dvojnásobek finančních prostředků. V roce 2015 bylo vynaloženo 25 000 000 Kč, 

v roce 2016 až 54 290 290 Kč. (Koncepce integrace cizinců, 2016: 35)  

2017. Zavedení dalšího opatření Informovanost cizinců a majority v rámci 

kategorií Integrace na lokální a regionální úrovni. Prvořadým úkolem politiky integrace 

je posílení informovanosti jak cizinců, tak majoritní společnosti o činnosti státu i 

organizací podporujících integraci a o nabídce bezplatných integračních služeb, stejně 

jako objasňování významu integrace pro budování harmonického soužití s cizinci. 

Informace musí reflektovat konkrétní potřeby cizinců s důrazem na adresnost, 

srozumitelnost a využitelnost poskytovaných informací. Významným aktérem v 

posilování informovanosti cizinců i majority jsou NNO i Centra na podporu integrace 

cizinců. (Koncepce integrace cizinců, 2017:10)  

 

 

6.1.1. Analýza vývoje financování integrační politiky  
V první časti této kapitoly autor práce analyzoval koncepci integrace cizinců 

v ČR z dat, která jsou dostupná na webové stránce MV. V tabulce bude představena 

informace o investicích českého státu do realizace integračních politik od roku 2006 až 

roku 2017. V roce 2005 byl na základě směrnic EU zpracován plán realizace integrační 

politiky ČR pro rok 2006. Níže předkládám informace o financování politiky integrace 
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cizinců z pohledu rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé resorty. (viz Tabulka 

č. 7) 

Tabulka č. 7. Financování politiky integrace cizinců 

 2006 200

9 

2010 2011 

Ministerstvo vnitra 5 000 000 

Kč, 

6 194 778 

Kč, 

11 000 4000 

Kč, 

7 000 700 Kč, 

Ministerstvo kultury 2 500 000 

Kč, 

Informace 

neuvedena 

200 000 Kč, 150 000 Kč, 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

9 000 000 

Kč, 

6 438 185 

Kč, 

6 000 000 Kč, 0 Kč, 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

600 000 Kč, Informace 

neuvedena  

600 000 Kč, 400 000 Kč, 

Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

3 800 000 

Kč, 

4 250 000 

Kč, 

4 000 300 Kč, 1 500 000 Kč, 

Český statistický úřad 500 000 Kč; Informace 

neuvedena 

500 000 Kč, 250 000 Kč, 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Není 

v koncepci 

Není v 

koncepci 

Není v 

koncepci 

Není v 

koncepci 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

3 000 000 

Kč, 

1 425 000 

Kč, 

2 000 000 Kč, Není v 

koncepci 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

600 000 Kč, Není v 

koncepci 

Není v 

koncepci 

Není v 

koncepci 

Celkem 25 000 000 

Kč 

23 512 500 

Kč 

25 000 000 Kč 10 000 000 Kč 

Zdroj: Autor  

 2012 2013 2014 2015 

Ministerstvo vnitra 17 000 920 

Kč, 

18 000 270 

Kč, 

19 000 520 Kč, 20 000 555 Kč, 

Ministerstvo kultury 230 000 Kč, 230 000 

Kč, 

230 000 Kč, 230 000 Kč, 

Ministerstvo práce a Nenárokuje Nenárokuje 6 000 000 Kč, 300 000 Kč, 
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sociálních věcí žádné 

prostředky 

žádné 

prostředky 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

600 000 Kč, 450 000 

Kč, 

600 000 Kč, Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

3 000 000 

Kč, 

3 000 000 3 000 800 3 000 665 

Český statistický úřad 250 000 Kč; 250 000 

Kč, 

250 000 Kč, 250 000 Kč, 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Není v 

koncepci    

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

3 000 000 

Kč, 

2 000 800 

Kč, 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky14 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Celkem 25 000 000 

Kč 

25 000 000 

Kč 

25 000 000 Kč 25 000 000 Kč 

Zdroj: Autor 

 2016 2017   

Ministerstvo vnitra 40 610 290 

Kč, 

39 964 590 

Kč, 

  

Ministerstvo kultury 230 000 Kč, 810 700 

Kč, 

  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

200 000 Kč, 65 000 Kč,   

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

  

Ministerstvo školství, 13 000 000 13 000 000   
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mládeže a 

tělovýchovy 

Kč,  Kč, 

Český statistický úřad 250 000 Kč; 250 000 

Kč,  

  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

200 000 

Kč, 

  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

  

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

Nenárokuje 

žádné 

prostředky 

  

Celkem 54 290 290 

Kč 

54 290 290 

Kč 

  

Zdroj: Autor 

Investice do jednotlivých resortů dovolují výzkumníkům sledovat, jaké oblasti 

integrace stát upřednostňuje. Například pokud se podíváme, kolik bylo uvolněno 

prostředků ze státního rozpočtu na integraci cizinců v kulturní sféře v roce 2016 a 2017, 

můžeme registrovat skoro čtyřnásobný narůst investic pro Ministerstvo kultury v roce 

2017 (810 700 Kč) oproti roku 2016 (230 000 Kč). Stejně tak když srovnáme celkové 

výdaje na integraci cizinců v letech 2014 a 2015 na jedné straně a výdaje v letech 2016 

a 2017 na straně druhé, celkové částky se významně liší: v letech 2014 a 2015 bylo 

státem vynaloženo 50 000 000 Kč oproti 108 580 580 Kč, které byly vynaloženy 

v minulém roce a letos. Jinými slovy český stát začal mnohem důkladněji řešit problém 

integrace cizinců do hostitelské společnosti. Potvrzením mimořádné snahy integrovat 

cizince zesiluje fakt, že přestože současný počet cizinců v ČR není největší v dějinách, 

vynaložené prostředky se nehledě na to navyšují. Například k 31. 12. 2015 v ČR 

pobývalo 467 562 cizinců, pro jich integraci stát vynaložil částku 25 000 000 Kč. O rok 

později k 31. 12. 2016 v ČR pobývalo 496 413 cizinců, (Počet cizinců v ČR, 2016) ale 

stát rozhodl navýšit finanční prostředky na jejich integraci na částku 54 290 290 Kč. 

Takový rapidní narůst financování ze státního rozpočtu byl odůvodněn stoupajícím 

trendem přicházejících migrantů a taky v souvislosti se zrušením dotací z evropských 

fondů. (Koncepce integrace cizinců, 2016: 28) 
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6.2. Současná státní integrační politika ČR 
Aktuálním oficiálním dokumentem integrace migrantů na státní úrovni je 

„Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném 

respektu v roce 2017“ (dále jen „Postupy“). Tento dokument obsahuje seznam priorit, 

kde stát navrhuje konkrétní opatření, která mají usnadnit proces začlenění migrantů do 

struktur hostitelské společnosti. Česká republika v roce 2017 naplánovala v rámci těchto 

postupů vynaložit na integraci migrantů částku ve výši 54 290 290 Kč. (Koncepce 

integrace cizinců, 2017).    

Cílem integrační politiky v návaznosti na migraci je podpořit začlenění cizinců 

do společnosti, docílit klidného soužití s cizinci, zamezit vzniku negativních sociálních 

jevů a zajistit ochranu práv a bezpečnosti všech obyvatel České republik. (Koncepce 

integrace cizinců, 2016: 17) 

Základní cílovou skupinou integračních opatření v plném rozsahu jsou cizinci – 

státní příslušníci třetích zemí, dlouhodobě legálně pobývající na území České republiky. 

Specifika integračních opatření jsou zaměřena i na informovanost cizinců již 

v předmigračním období v zemi původu. Vzhledem k tomu, že integrace je 

oboustranným procesem, je cílovou skupinou integrace i majoritní společnost. Cílovou 

skupinou integrace nejsou žadatelé o mezinárodní ochranu. (Koncepce integrace 

cizinců, 2017: 2) 

Předmětem zájmu této práce jsou priority integrace cizinců v rámci Postupu 

integrace cizinců. Priority zahrnují pět klíčových oblastí, kde státní veřejná politika 

usiluje o integraci cizinců, jimiž jsou: 1) znalost českého jazyka; 2) ekonomická a 

sociální soběstačnost; 3) sociokulturní orientace ve společnosti; 4) vztahy mezi 

komunitami; 5) princip postupného nabývání práv cizinců v návaznosti na postupné 

získávání vyšších pobytových statusů na území České republiky (přístup cizinců ke 

zdravotní péči, participace cizinců na veřejném životě atd.). (Koncepce integrace 

cizinců, 2017: 2) 

1. Znalost českého jazyka. Znalost jazyka je základním předpokladem pro 

úspěšnou integraci cizinců do společnosti, pro komunikaci s majoritou, zjišťování 

informací o společnosti a službách, které stát poskytuje, zvyšování vzdělání a uplatnění 

na trhu práce.  
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Statní politika je v této sféře zaměřena na: 1) zajištění rovných příležitostí ve 

vzdělávání dětí-cizinců, resp. žáků MŠ, ZŠ a SŠ s odlišným mateřským jazykem; 2) 

zvyšování odbornosti pedagogů pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a 

kulturními zvláštnostmi; 3) podpora zvládnutí školní docházky žáků-cizinců je 

poskytována formou nabídky kurzů češtiny, doučování, služeb asistentů pedagoga. 

Důležité je také podporovat spolupráci mezi rodiči a školou; 4) Pro dospělé cizince je 

nezbytné zajistit výuku češtiny v regionálně dostupných Centrech na podporu integrace 

cizinců v nevládních neziskových organizacích a dalších vzdělávacích zařízeních; 5) v 

rámci podpory zranitelných skupin – žen i celých rodin – je nezbytné umožňovat účast 

na výuce češtiny také ženám-cizinkám (resp. rodičům dětí-cizinců) přizpůsobením doby 

konání kurzů jejich možnostem a zajištěním hlídání dětí. (Koncepce integrace cizinců, 

2017: 3)  

2. Ekonomická soběstačnost. Ekonomická soběstačnost je nezbytná pro 

integraci a zvýšení samostatnosti. Cílem integrační politiky v ekonomické sféře je, aby 

cizinci byli schopni samostatně zabezpečovat své životní potřeby. Integrační politika 

v této sféře spočívá v následujících dimenzích: 1) usnadnění přístupu cizinců na trh 

práce; 2) zajistit ochranu cizinců před diskriminací; 3) rozvoj jejich schopností na trhu 

práce (uznání kvalifikace ze země původu, rekvalifikace). (Koncepce integrace cizinců, 

2017: 5) 

Vybíráme opatření, která vláda chce realizovat v roce 2017 v rámci této dimenze 

integrace: 1) zajistit poskytování aktuálních, cizincům srozumitelných a snadno 

dostupných informací z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti, sociálního zabezpečení 

a služeb atd.; 2) zajistit efektivnější využívání rekvalifikačních kurzů českého jazyka 

pro cizince; 3) nadále pokračovat v prevenci pracovního vykořisťování atd.  

3. Orientace cizinců ve společnosti. Pro to, aby byl život cizinců v hostitelské 

společnosti snadnější, je třeba na začátku pobytu v hostitelské společnosti seznámit 

cizince s českými reáliemi, zprostředkovat jim informace o zvyklostech a pravidlech 

soužití obvyklých v ČR. Tyto aspekty pomůžou eliminovat kulturní šok a cizinci začnou 

lépe chápat kulturu hostitelské společnosti. Důležité je také v rámci této domény 

poskytovat informace o procedurách legálního pobytu, zaměstnávání a podnikání, 

možnostech vzdělání, nasměrovat je na organizace, které jim mohou poskytnout 

podporu a pomoc apod. (Koncepce integrace cizinců, 2017: 5) 

Hlavním nástrojem pro navázání mostů mezi hostitelkou společností a migranty 

jsou Adaptačně-integrační kurzy. Tyto kurzy jsou převážně určeny pro nově příchozí 
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cizince, kterým stát poskytuje základní informace o právech a povinnostech na území 

ČR, seznámí se s místní kulturou, chováním a zvláštnostmi, se základními hodnotami 

ČR a celkově základními rysy evropského společenství. Zásadní roli v integračním  

systému mají vykonávat resorty, centra na podporu integrace a neziskový sektor. 

(Koncepce integrace cizinců, 2017: 6) 

Státní prostředky pomáhající migrantům zorientovat se v hostitelské společnosti 

můžeme rozdělit do třech skupin: 1) předodjezdové informace – tyto jsou poskytované 

potenciálním imigrantům ještě v zemi původu a zahrnují upozornění na případná rizika 

spojená s nedodržováním zákonů, podmínky o pobytu cizinců v ČR a další nezbytné 

informace potřebné pro nově příchozí cizince; 2) Adaptačně-integrační kurzy – kurzy 

jsou zaměřeny výhradně na nově příchozí cizince; kurzy jsou jednodenní, tlumočené do 

jazyka srozumitelného cizincům (minimálně v 7 jazycích); 3) Kurzy pro cizince 

s dlouhodobým či trvalým pobytem – kurzy probíhající v českém jazyce, jež poskytují 

hlubší znalosti o společenských, historických a politických reáliích ČR a EU. Tyto 

kurzy jsou zaměřené na přiblížení základních principů evropského společenství: hovoří 

se zde o zásadách demokracie, rovnosti žen a mužů, důstojnosti lidské bytosti, ochraně 

lidských práv atd. Co se týče politické organizace ČR, cizincům jsou poskytovány 

informace o právním řádu, o systémech institutů a úřadů, historii a politickém 

uspořádání státu, kulturních odlišnostech, řešení aktuálních problémů a potřeb cizinců.  

4. Rozvíjení vzájemných vztahů mezi komunitami. Cílem integrační politiky 

je zajistit soužití všech obyvatelů na území ČR bez ohledu na jejich státní a nebo 

etnický původ. Důraz je kladen na jednotlivce za účelem podněcovat jeho motivaci 

k zapojení do společnosti, k možnosti aktivně se podílet na realizaci integračních aktivit. 

Nejdůležitějším v této dimenzi je zajistit komunikaci mezi cizinci a majoritní 

společností, vytvořit podmínky pro mezikulturní a mezináboženský dialog, který by měl 

za účel vytvořit dojem, že integrace je vzájemně přínosná pro obě strany. (Koncepce 

integrace cizinců, 2017: 7) 

5. Postupné nabývání práv v závislosti na délce pobytu. Cizinci, kteří mají 

v úmyslu na území ČR pobývat dlouhodobě či trvale, musí mít jistotu postupného 

nabývání práv. Například faktické nabývání trvalého pobytu dle zákona cizincům 

zaručuje sociální práva v plném rozsahu, stejná jako mají místní občané, včetně přístupu 

do veřejného zdravotního pojištění. V neposlední řadě získání státního občanství 

poskytuje cizincům právo participovat v politické sféře, stejně tak ale přináší i 

povinnosti občana ČR.  
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5.1. Přístup cizinců ke zdravotní péči. Cizinci v ČR jsou povinni mít zdravotní 

pojištění. (Koncepce integrace cizinců, 2017: 7) Nicméně VZP cizince s dlouhodobým 

pobytem nepojišťuje. Cizinci s dlouhodobým pobytem si mohou sjednat pouze 

komerční pojištění, které ovšem značně omezuje čerpání zdravotní péče. (Schebelle, 

2012:55) 

5.2. Participace cizinců na veřejném životě. Důležitým znakem úspěšné 

integrace je pocit sounáležitosti se společností, ve které cizinci žijí. Tohoto výsledku se 

dá dosáhnout pouze v případě, když cizinec bude zapojen do veřejného života 

hostitelské společnosti. Stát jako hlavní aktér veřejné politiky musí být schopen zajistit 

cizincům participaci na tvorbě veřejné politiky prostřednictvím zapojení do poradních 

orgánů krajských rad i municipalit a tak se podílet na komunitním rozvoji, například 

díky vypracování vlastního plánu. (Koncepce integrace cizinců, 2017: 9)   

Důležité složkou je informovanost cizince o demokratických právech (instituty, 

právní systém), která mají cizincům poskytnout legální možnost participace na dění 

v komunitě.  

Integrace na lokální a regionální úrovni. Integrace cizinců je komplexní 

proces, který fakticky probíhá všude, kde se cizinec nachází: ve vzdělávacích 

zařízeních, v práci, v místech pobytu atd. Na druhé straně subjektem integrační politiky 

může být nejenom stát, jako nejvyšší úroveň státní správy, ale i lokální/regionální 

úroveň.  

Na lokální úrovni je cílem projektu poskytovat samosprávám obcí právo vytvářet 

vlastní integrační strategie prostřednictvím finančních prostředků ze státních dotací. 

Integrační strategie na lokální úrovni je potřebná pro adaptaci systému integrace 

místním podmínkám života a místní konjuktuře (projekty škol, NNO, rodičovských 

center a klubů atd.).  (Koncepce integrace cizinců, 2017: 10)   

Na regionální úrovni jsou nejpopulárnější sítě regionálních Center na podporu 

integrace cizinců, jež spočívají v nabízení širokého spektra integračních služeb včetně 

realizace aktivit cizinců, komunikace a vzájemného poznávání mezi cizinci a majoritou. 

(Koncepce integrace cizinců, 2017: 12)     

 

 

6.3. Existující projekty zaměřené na integraci Ukrajinců 
Nejlepším potvrzením zvláštního přístupu české veřejné politiky vůči imigraci 

z Ukrajiny je přítomnost projektů zaměřených výhradně na imigrace z tohoto státu. 
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Většina těchto projektů byla vytvořena z důvodu velkého emigračního potenciálu 

ukrajinského státu a z důvodu snahy využít této situace ve svůj prospěch.  

Nejvíce rozsáhlé projekty, které zahrnují největší počet migrantů z Ukrajiny 

v ČR, jsou „Režim Ukrajina“ a „Projekt Ukrajina“. Tyto projekty vznikly v důsledku 

otevřeného dopisu Vládě ČR ze strany zaměstnavatelů, podnikatelů, členů Svazu 

průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR (KZSP ČR), v nichž upozornily na urgentní závažnost zjednodušit a zrychlit 

vydávání zaměstnaneckých karet pracovním migrantům z Ukrajiny. (Otevřený dopis od 

zaměstnavatelů vládě ČR, 2016) 

Režim Ukrajina.  Po dlouhých vyjednáváních mezi ministerstvy a 

zaměstnavateli byl na začátku srpna 2016 spuštěn projekt Režim Ukrajina. Oficiální 

dokument, který obsahuje detaily projektu, je zpřístupněn na webové stránce 

Hospodářské komory ČR a má název „Realizace Koncepce navýšení kapacity 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky 

za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty“ (Dále jen 

Realizace koncepce). (Realizace koncepce, 2016)  Garanty tohoto projektu jsou 

následující instituce: SP ČR, HK ČR, KZPS ČR, AMSP ČR, CI. 

Dokument byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a 

vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území 

ČR vykonávat kvalifikovanou práci (pracovní pozice, které budou v České republice 

ukrajinští pracovníci vykonávat, jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace 

zaměstnání CZ-ISCO, jsou zpravidla zařazeny do hlavních tříd 4–8 v oblasti výroby, 

služeb ve veřejném sektoru). (Realizace koncepce, 2016) Na stránce ČSÚ ve složce 

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) spadají do tříd 4–8 následující povolání: 4 –  

Úředníci; 5 – Pracovníci ve službách a prodeje; 6 – Kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství, lesnictví a rybářství; 7 – Řemeslníci a opraváři; 8 – Obsluha strojů a 

zařízení, montéři. (Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), 2010) 

Projekt Ukrajina. Projekt byl schválen v první polovině listopadu 2015, a je 

zaměřen na ukrajinské pracovníky – specialisty, jejichž pracovní pozice v ČR bude 

zařazena do tříd 1–3  Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (a jejich rodinné příslušníky) 

v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru (vysoce kvalifikované zaměstnance 

z Ukrajiny). Do tříd 1–3 spadají: 1 – Zákonodárci a řídící pracovníci; 2 – Specialisté; 3 

– Techničtí a odborní pracovníci. (Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), 2010) V případě 

zapojení zaměstnavatele do Projektu Ukrajina jsou žádosti o zaměstnanecké resp. modré 
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karty pro specialisty z Ukrajiny vyřizovány na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině 

přednostně, bez nutnosti registrace prostřednictvím rezervačního systému Visapoint. Je-

li zaměstnavatel zařazen do Projektu Ukrajina, je žadatel naopak aktivně osloven ze 

strany zastupitelského úřadu. Kapacita Projektu Ukrajina je 800 žádostí ročně. (Projekt 

Ukrajina, 2015) 

Speciální procedury pro vysoce kvalifikované specialisty z Ukrajiny 

v technických oborech. Projekt byl vytvořen 9. listopadu 2015 pod záštitou 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Ročně do ČR přijíždí (na základě zjednodušeného 

vízového režimu) 500 ukrajinských specialistů (technické obory). (Special procedures 

for highly skilled professionals from Ukraine, 2015) 

Návrat krajanů s českým původem. Současně na Ukrajině žije kolem 6 tisíc 

českých krajanů. Většina z nich mají ukrajinské občanství, jejich předci přijeli na 

Ukrajinu z České republiky v 19. století. (Drbohlav, 2016: 20)  

Projekt byl založen v roce 2014 a spočíval v repatriaci Ukrajinců s českým 

původem z Ukrajiny do ČR. V souvislosti s občanskou válkou byla 8. prosince 2014 

přijata Rezoluce Vlády ČR, v níže je vypracována procedura a podmínky pro návrat 

Ukrajinců s českým původem do ČR. Repatrianti mají právo přijet do ČR a automaticky 

obdržet trvalý pobyt bez nutnosti čekat 5 let, jako je tomu v případě „klasických“ 

cizinců. V roce 2015 česká vláda rozhodla vynaložit na program repatriace krajanů 66 

000 Kč. (Rezoluce Vlády ČR, 2015) Premiér ČR Bohuslav Sobotka tak vyjádřil svoje 

stanovisko v interview IDNES.cz: „Soustředíme se na potomky našich krajanů, kteří žijí 

na východě Ukrajiny, to znamená v oblastech nejvíce ohrožených nestabilitou. Žadatelé 

musí primárně doložit české kořeny, aby byli zahrnuti do tohoto programu.“ (Česko 

letos přestěhuje 250 krajanů z Ukrajiny, 2015) 

Ukrajinci pod svícnem Evropy. Realizátorem projektu je Most pro lidská 

práva, o. s., Pardubice. Cílem projektu je informovat veřejnost o poměrech, v nichž 

velké procento ukrajinských dělníků v ČR žije, a spoluvytvořit atmosféru a podmínky 

pro nastavení příznivějších poměrů. Na projekt bylo vynaloženo 30 tisíc Kč. (Soupis 

projektů na podporu integrace cizinců v ČR, 2007) 

Na závěr této kapitoly můžeme jednoznačně konstatovat, že současný integrační 

systém ČR vůči Ukrajincům, podle typologie integrace migrantů, odpovídá parametrům 

a principu Modelu diferencovaného vyloučení nebo segregace. Na základě analýzy 

Strategie integrace cizinců v ČR vůči cizincům ze třetích zemí a výše zmíněných 

projektů integrace, které jsou výhradně zaměřené na Ukrajince v ČR, můžeme 
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konstatovat, že integrační systém ČR vůči Ukrajincům fungující podle typologie 

integrace migrantů, vyhovuje spíše parametrům Modelu diferencovaného vyloučení 

nebo segregace (viz 3.1.1. Kontinuum modelů interakce společností přijímacích států a 

migrantů). (Judina, 2006: 47)  

Specifika výše zmíněných integračních projektů zaměřených na Ukrajince 

potvrzují snahu ČR na dočasné pobývání ukrajinských migrantů v ČR pouze za účelem 

vyplnění mezer na domácím trhu práce ve sférách vysoce a nizkokvalifikované práce. 

(Leontiyeva, 2014: 8) Další bod, který přímo potvrzuje segregační charakter 

integračního systému vůči migrantům z Ukrajiny (a celkově vůči všem cizincům ze 

třetích zemí), je omezený přístup ke zdravotní péči, ta je zprostředkovaná jen 

prostřednictvím povolení uzavírat komerční pojištění, které v mnoha ohledech omezuje 

nárok migranta na získání plnohodnotné péče v potřebném rozsahu. (MIPEX, 2015: 22) 

Nicméně jak tvrdí autor, v dnešní době skoro není státu, který by v čisté formě 

aplikoval jenom jeden z modelu integrace (1) Model úplného vyloučení; (2) Model 

diferencovaného vyloučení nebo segregace; (3) Model asimilace; (4) Model pluralismu. 

(Judina, 2006: 24) ČR není výjimkou v tomto celosvětovém trendu. Některé kategorie 

cizinců ze třetích zemí definitivně spadají pod model pluralismu, kdy cizinci mají takřka 

stejný počet garantovaných práv jako řádní občané tohoto státu. Například migranti ze 

třetích zemí pobývající v ČR jako migranti na doplňkové ochraně nebo s trvalým 

pobytem mají stejný přístup ke zdravotní péči a práci jako občané majoritní společnosti. 

(Uherek, 2016: 36)  

 

 

7. Integrace Ukrajinců v ČR perspektivou cílové 
populace 

V této kapitole bude poskytnuta informace o integraci dotázaných Ukrajinců 

v jednotlivých oblastech/trajektoriích.  

 

 

7.1. Potenciál integrace a struktura Ukrajinců v ČR v závislosti 
na regionálním původu na Ukrajině 

Před tím, než začneme předkládat data o integraci v jednotlivých trajektoriích, je 

třeba zmínit důležitou informaci o schopnosti integrace Ukrajinců v ČR v závislosti na 
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jejich regionálním původu na Ukrajině. Ukrajinská komunita není zdaleka monolitní 

jednotkou, naopak, ukrajinská menšina je menšina heterogenní, jak vyplývá z 

uskutečněných rozhovorů. V rámci ukrajinské komunity je několik vzájemně lišících se 

podskupin, které mají i odlišný potenciál v integraci do hostitelské společnosti v ČR. 

 

 

7.1.1. Heterogenita ukrajinské komunity v ČR 
V každém rozhovoru zazněl dotaz ohledně složení a specifik ukrajinské 

komunity v ČR a také v nich zazněla informace o heterogenitě ukrajinské komunity 

v ČR, jejich ochotě a schopnosti integrovat se do české společnosti.  

Dle výpovědí respondentů Darjy, Iriny, Dmitrije, Alexandra: „Ukrajina 

rozdělena nejenom na levou a pravou část, ona rozdělena na průmyslové zóny. Západní 

Ukrajina nemá žádné přírodní zdroje, tam není alokován těžký průmysl, tj. je to region 

kde neprobíhá těžba přírodních zdrojů aní výroba. Východní Ukrajina (odkud pochází 

respondentka) naopak má obrovské ložiska železný rudy, proto na Východě hodně 

továren, podniků. Všichni tyto zařízení byly postaveny v Sovětském svazu. Na Západní 

Ukrajině taky byli podobný podniky, ale byli tam alokovaný umělecký (tj. aby prostě lidi 

měli práce). Kdy Sovětský svaz se zhroutil, tyto podniky v Západní Ukrajině byly 

uzavřeny, tím pádem lidi na Západní Ukrajině urgentně začali řešit problém s práce a ji 

hledáním. Lidi ze Západní Ukrajiny začali jezdit do sousedních států za práci a 

nákupem (Maďarsko, ČR, Slovensko). Tím spíš Ukrajinci, které žijou v zóně 30 km od 

hranic sousedních států mají nárok na zjednodušeny proces získání viz. Ukrajinci ze 

Západní časti tím pádem měli větší zkušenost s emigrace, než Ukrajinci z Východní 

časti. Ukrajinci z Východní časti po převzetí nezávislosti neemigrovaly, protože 

pokračovala těžba surovin a fungovaly továrny, jinými slovy lidi měli práce. Práce tam 

je i teď, nehledě na válku.“ (Darja) 

„Lidi ze Západní Ukrajiny nemají tolik kvalifikovaných a vzdělaných lidi a 

neumí jazyk domorodého obyvatelstva v cizině. Proto v zahraničí muži pracující na 

nekvalifikovanou práci, která nepotřebuji ani kvalifikace ani dobrou znalost jazyka. 

Ženy obsazuji prací v kuchyni, nebo pečují o důchodcích a dalších osobách se 

zdravotními potíže.“ (Irina) 

 „Ukrajinci z východní a západní časti v podstatě jsou dva odlišné národy, které 

mentálně nemají nic společného a s různým stylem života. Ukrajinci z východní časti 

vice zakotveny na území kde žijou. Ukrajinci ze západní časti prostorově vice 
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dynamický, pro nich je absolutně normálně pracovat mimo domov někde v zahraničí, 

přičemž takový styl života předávají přes generaci.“ (Dmitrij) 

 „Občas je problém s porozuměním Ukrajinců z obojích častí. Protože Ukrajinci 

ze západní časti v podstatě mají svůj jazyk, odlišný od klasický ukrajinštiny. Historicky 

území západní Ukrajiny patřilo k různým státům, proto jich jazyk je míchán 

s maďarštinou, slověnštinou a polštinou.“ (Alexander) 

 

 

7.1.2. Push-pull faktory 
 Absolutní většina respondentů na otázku, jaký byl jejich důvod přestěhování se 

do ČR, uvedla banální informace o přání zvýšit svoji životní úroveň. Nicméně u 

některých zazněly i důvody, které se lišily od ostatních respondentů.  

 K push faktorům patří současně probíhajicí a občas sílící napětí na Donbassu. 

Druhým důvodem je chybějící perspektiva realizace potenciálu nejen z důvodu 

současné sociálně ekonomické situace, ale i kvůli mentalitě obyvatelů.  

 Pull faktory se dají vyjádřit vyšší sociálně ekonomickou úrovní ČR a velkou 

transparentností politiky a právního systému, tj. existují pravidla pro všechny a dodržení 

těchto pravidel definují dosažení cílů a celkové bezpečnosti ve společnosti.  

  

Push faktory: 

1) „My jsme rozhodly přestěhovat kdy nad naším důmem začali lítat bojovní 

vrtulníky. V našem regionu na hranice s Donbasem díky bohu válka neprobíhá, ale kvůli 

hrozbě rozhodly jsme přestěhovat do ČR.“ (Dmitrij) 

2) „Já celkem nevidím perspektivu pozitivních změn na Ukrajině. Já teď 

nemluvím o současné situace kvůli občanské válce. Hlavní problém podle mě spočívá 

v mentalitě lidi, kdy lidi dělají zisky na podvodech všude. Korupce je hlavním znakem 

ukrajinsky mentality. Korupce není neřest ukrajinských politiků, je to součást životního 

stylu. Kdokoliv jestli přijde do Vlády, nevyhnutelně bude dělat stejný věci, co dělaly 

ostatní před ním.“ (Alexander)  

Pull faktory: 

1) „Já chci zůstat v ČR, já budu spokojena za svých dětí. Bohužel situace na 

Ukrajině beznadějní pro samo realizace, já nebudu mít možnost dělat práce, kterou já 

chci dělat (design). Ve statě ekonomicky pokles, válka, co já tam budu dělat? 
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Samorealizace je hlavní důvod proč já přestěhovala. Já chci založit svou firmu ve sféře 

designu a architektury.“(Irina)  

2) „Důvod přestěhování do ČR byl velmi jednoduchý, zlepšit blahobyt a celkem 

životní úroveň.“ (Dmotrij)  

3) „V ČR existuji pravidla, jestli postupuješ dle těchto pravidel, všechno bude v 

pořádku. Ty můžeš plánovat svůj život, život celkem pod kontrolou. Na Ukrajině, je 

velký problém co dělat se svým životem. Absolvovaly například Univerzitu, a co dal? 

Jak dostat práce? Příliš moc lidi s vysokým vzděláním. V ČR například jestli cizinec 

nebo občan má vysoké vzdělání, jeho status automaticky zvyšuje, v ČR na vzdělání 

opravdu dávají pozor. V Ukrajině hodně kšeftuji, například kupuji falešný diplomy a tím 

pádem jestli ty dokonce opravdu vystudovat, tobě nikdo nebude věřit, protože ví, jak 

často lidi takové „vzdělání“ získávají.“ (Irina) 

4) „Dostupnost služeb, možnost najit a vyřídit všechno přes internet.“ (Irina) 

5) „Praha je krásné město, například obyčejný procházky po Praze zvyšuje 

emocionální stav.“ (Anna) 

6) „Celkem život se skládá z maličkosti, přístup ke službám, možnost strávit 

volný čas, kultura interakci mezi lidí atd. Tady ČR má převahu nad Ukrajinou.“ 

(Natalia) 

7) „Pravidla, zákony, které dodržuji místní obyvatele. Například chování řidičů 

na cestách. Pro mě je to důležité, protože jsem cyklista. V Ukrajině chování řidičů 

velice agresivní.“(Dmitrij) 

 

 

7.1.2.1. Charakteristika ukrajinských emigrantů 
 

 
Abychom komplexně porozuměli současné a budoucí dynamice emigrace 

z Ukrajiny, není možné analyzovat jenom suchou statistiku vystěhovalců, je třeba 

věnovat pozornost výzkumům veřejného mínění, které se týkají emigrantských nálad ve 

zdrojovém státě. Tato informace je nezbytná pro odhalení tendencí a bude užitečná pro 

veřejné politiky v cílových státech, jež chtějí porozumět očekáváním ohledně emigrace 

zdrojového státu v krátkodobé perspektivě. Proto se obracíme k nejvíce uznávané 

organizaci na Ukrajině „Reiting“, která se zabývá realizacemi sociologických výzkumů, 
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včetně výzkumů veřejného mínění. Následující informace ukáže charakteristiku 

Ukrajinců, kteří se chystají dočasně nebo trvale emigrovat do zahraničí.   

V rámci provedeného výzkumu v roce 2016 „Migrační nálady obyvatelů 

Ukrajiny“ byla zjištěna následující informace, která potvrzuje vysoký emigrační 

potenciál obyvatelů současné Ukrajiny. V září roku 2016 30 % dotázaných Ukrajinců 

by spíše rádi vycestovali do zahraničí za účelem trvalého pobytu. (Migratory moods of 

ukrainians, 2016) Dle Světové banky žilo v roce 2015 na Ukrajině 45 000 198 osob. 

(Population data, 2015) Pokud bychom z tohoto čísla vypočítali počet Ukrajinců, kteří 

touží vycestovat do zahraničí, (30 % dle výzkumu), výsledné číslo je 13 559 400 osob. 

Což je například více než celkový počet obyvatel v ČR (10 551 220 osob). (Population 

data, 2015) 65 % odpovědělo, že by spíše nechtěli odjíždět do zahraničí za účelem 

trvalého pobytu, 40 % by chtělo pracovat v zahraničí. Ve větší míře projevují přání jet 

do zahraničí za účelem trvalého pobytu obyvatelé západních a centrálních regionů, 

muži, lidi mladšího věku, s vysokou úrovní vzdělání a příjmů.  

Hlavní důvody pro touhu cestovat do zahraničí za účelem trvalého pobytu jsou 

získání nejlepších podmínek pro život (53 %), snaha zajistit lepší budoucnost pro děti 

(41 %), nedostatek slušné práce na Ukrajině (32 %). V případě respondentů, kteří mají 

děti do 16 let, jde o snahu zajistit jim lepší budoucnost (52 %). (Migratory moods of 

ukrainians, 2016) 

Mezi další motivy odchodu do zahraničí za účelem trvalého pobytu patří: 13 % – 

s cílem větší možnosti pro sebeuplatnění, 8 % – kvůli pocitům nebezpečnosti na 

Ukrajině, 7 % – s cílem získat lepší vzdělání, nebo lepší zdravotní péči, 5 % – kvůli 

nejlepším podmínkám podnikání v zahraničí. (Migratory moods of ukrainians, 2016) 

Mezi těmi, kteří vyjádřili přání pracovat v zahraničí, pouze čtvrtina uvedla své 

šance na práci v zahraničí jako vysoké, polovina jako málo pravděpodobné, 12 % si 

myslí, že nemají žádnou šanci a každý desátý své šance nedokáže odhadnout. 

Optimističtější v hodnocení vlastních šancí na umístění – obyvatelé západní části 

Ukrajiny, mladí, muži, lidé s vyšším vzděláním a příjmy. (Migratory moods of 

ukrainians, 2016) Tato informace svědčí o velkém počtu Ukrajinců, kteří v cílovém 

státě akceptují nízko kvalifikovanou práci.  

Téměř 40 % dotázaných, kteří chtějí pracovat v zahraničí, jsou ochotni tam 

zůstat po dobu od 1 do 5 let, většina dotázaných návštěvníků vízových center zvažují 

možnost zůstat pracovat v zahraničí na kratší dobu – do 1 roku. Také starší lidé, 

příznivci vstupu do Celní unie, respondenti bez zkušeností s prací v zahraničí 
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upřednostňují krátkodobý pobyt v zahraničí. Ale mladí lidé, zastánci evropské 

integrace, jsou ochotni zůstat na delší dobu – až 3 roky, respondenti se zkušeností práce 

v zahraničí častěji uvažují o odchodu do zahraničí za účelem trvalého pobytu. 

(Migratory moods of ukrainians, 2016) Zde je vidět zajímavá korelace, že právě 

Ukrajinci bez zkušenosti práce v zahraničí méně touží získat trvalý pobyt, naopak 

Ukrajinci, kteří měli zkušenost s prací v zahraničí, se chtějí vrátit a získat trvalý pobyt. 

Stejně jako mládež, která migruje do zahraničí a priori za účelem získání trvalého 

pobytu.  

V rámci výzkumu společnosti „Reiting“ byla zvláštní pozornost věnována 

požadavkům Ukrajinců v cílových státech ohledně integrace, což je obsahem této práce, 

a taky co jsou samotní migranti připraveni udělat pro integraci v cílovém státě. Tato 

informace může být zajímavá pro veřejně politické činitele, kteří se zabývají migrační 

politikou v ČR a chtějí vědět, co potřebují ukrajinští migranti před příjezdem do ČR. 

Tato informace bude užitečná také všem zájemcům, kteří se zajímají o ukrajinské 

emigranty. (Migratory moods of ukrainians, 2016) 

Návštěvníci vízových center jsou více zaměření na práci, na kterou mají 

kvalifikaci (42 %) a jsou méně ochotní rekvalifikovat se a hledat si práci v nových 

oborech (14 %). Pracovat podle dosavadní nebo nové kvalifikace mají větší zájem 

obyvatelé Východu a Jihu, městští lidé, mladí lidé, respondenti s vyšším vzděláním. O 

jakoukoliv práci mají větší zájem lidé ze západní časti Ukrajiny, vesnic, respondenti s 

nízkou úrovní vzdělání a příjmů, nezaměstnaní. (Migratory moods of ukrainians, 2016) 

Tady je vidět, že například při tvorbě veřejných politik v ČR ve sféře migrace, například 

při hledání nízko kvalifikovaných pracovníků, by bylo dobré se zaměřit na Ukrajince ze 

západních částí Ukrajiny. Skoro polovina chce pracovat na již dosažené kvalifikaci v 

cílovém statě. Nízký počet Ukrajinců, kteří se nechtějí rekvalifikovat, svědčí o tom, že 

celkově jsou Ukrajinci schopni a připraveni v případě potřeby se přeškolit na nové 

povolání nebo na obory, které jsou potřebné na českém trhu práce.  

Téměř 80 % dotázaných návštěvníků vízových center, kteří vyjádřili přání 

pracovat v zahraničí, potřebují vědět informace o svém zaměstnavateli v cílovém státě, 

téměř 70 % o zdravotním pojištění a právní ochraně, dvě třetiny o hledání bydlení a 

zaměstnavateli, právní pomoci, poradenství ohledně svých práv. Asi polovina 

dotázaných vyžaduje kompletní informace, manuály pro lidi, kteří cestují za prací do 

zahraničí. Nejméně potřebují pomoc v procesu získání víza. Respondenti, kteří již mají 
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zkušenosti s prací v zahraničí, považují výše zmíněnou informaci za méně potřebnou a 

méně potřebují pomoc při hledání práce. (Migratory moods of ukrainians, 2016) 

Nejdůležitější pro respondenty, kteří žádají o pomoc zprostředkovatelské firmy, 

jež zajišťují práci v zahraničí, je uzavření smlouvy s firmou v cílovém státě (90 %), 

získání informace o firmě, kde bude zaměstnán, budoucí pracovní závazky, výše platu, 

životní podmínky. 86 % respondentů vyžaduje informace o zdravotním a sociálním 

pojištění. (Migratory moods of ukrainians, 2016) 

Dvě třetiny dotázaných návštěvníků vízových center považují za důležité 

vyřízení pojištění v zaměstnání v zahraničí (zdravotní a sociální ochrana v zahraničí), 

pouze 20 % respondentů odpovědělo, že na toto peníze nemají potřebu vynakládat, 15 

% se nevyjádřilo.  

Dvě třetiny dotázaných Ukrajinců za předpokladu, že budou mít stálou práci v 

zahraničí, by se spíše vrátily po nějaké době na Ukrajinu, 15 % by se spíše nevrátily. 

Mezi respondenty, kteří vyjádřili přání pracovat v zahraničí, jsou připraveni vrátit se na 

Ukrajinu (57 %), mezi návštěvníky vízových center – (52 %). (Migratory moods of 

ukrainians, 2016) Tato data svědčí o skutečnosti, že skoro polovina Ukrajinců 

přicházejících do zahraničí za účelem práce se chystají trvale usadit v cílovém státě.  

V této kapitole jsme rozebrali hlavní charakteristiky ukrajinských emigrantů, co 

se týče jejich ochoty emigrovat, aktivit v cílovém státě a přání zůstat v cílovém státě 

trvale. Důležitou součástí tohoto výzkumu, který proběhl na Ukrajině v roce 2016, je 

integrační očekávání v cílovém státě. 

 

  
7.1.3. Příklon k integraci Ukrajinců ze západní a východní části 
Ukrajiny 

  
Ukrajinci ze západní a východní části se velmi liší ve schopnosti a ochotě 

integrovat se do hostitelské společnosti, hlavně kvůli organizaci stylu svého života, tj. 

Ukrajinci z východní části jsou větší individualisté a jsou více progresivní, snadněji 

dosahují vyššího vzdělání, umí si najít dobrou práci a jsou celkově více aktivní. 

Ukrajinci ze západní části mají více kolektivistický styl života (protože tento region je 

více agrárně orientován), tj. jejich život se v podstatě točí kolem komunity Ukrajinců ze 

západní části a rodiny jak na Ukrajině, tak i v zahraničí. Tento fakt jim značně překáží 
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ve schopnosti se integrovat do hostitelských společností v zahraničí (včetně ČR). V roce 

2014 americká soukromá konzultační zpravodajská agentura Stratfor (bývá nazývána 

také jako stínová CIA) zveřejnila přehlednou mapu politického a kulturního rozkolu 

Ukrajiny na východní a západní část. (viz Graf  č. 5) 

 Graf č. 5. Kulturní a politické rozdělení Ukrajiny 

 
Ukraine's Political Divisions, 2014 

„Ukrajinci ze západní části emigrují na základě rodinných vztahů a po 

přestěhování do ciziny i nadále žijí v rámci své rodiny a komunity. Tohle je hlavní 

problém (!), neboť zůstávají neintegrovanými. Ukrajinci ze západní části žijí v ČR 10–

15 let stále jako na začátku, pracují na nekvalifikovaných pozicích, připraveni pracovat 

bez volna 12 hodin denně a neučí se český jazyk. Český jazyk se mohou naučit pouze v 

případě, kdy komunikují v práci s Čechy, ale oni pracují na pozicích, kde se s Čechy 

nepotkají, tím pádem se postupně více a více uzavírají v rámci své komunity.“ (Elena) 

„Z Východní Ukrajiny naopak, my přijíždíme sami, aby řešit své každodenní 

problémy my prostě musíme komunikovat, jestli je to administrativa, musíme jít do 

státních zařízení a komunikovat s Čechy. Já jsem samostatně hledala práce, hledala byt 

v pronájmu. Všechno to vyžadovalo znalost českého jazyku a tím pádem proces učeni 

českého jazyku probíhal rychlejší a efektivnější, než návštěva jazykových 

škol“.(Margarita) 

„Ukrajinci ze Západní časti většinou nemají vzdělání a méně ambiciózní. Lidi z 

Východních časti vice vzdělanější, ví vice a proto motivovaný dosáhnout něčeho 
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většího… existuji přesvědčení, že každý musí získat dobré vzdělání. Rodiče chtějí, aby 

dětí pracovali na co nejvíce lepší práce.“ (Natalia) 

„Co se týče ještě Východní Ukrajiny, ona vice propojena z Ruském. Lidi z 

Východní Ukrajiny migruji do Ruska za účelem práce či trvalého pobytu. Severo-Západ 

Ukrajiny migruji do Evropy. Centrální region včetně s hlavním městem Kiev jsou vice 

méně soběstačný, tam je práce. Jsou i jižní regiony, kde rozvíjeno zemědělství, tam 

farmaří žijou dobře. Celkem, v regionech kde je práce a dobrý životní podmínky lidi 

moc neemigruji. Jestli někam odjíždějí, pouze za účelem podívat, maximálně posílají 

dětí studovat do zahraničí. Ale oni nejezdí makat na nízko kvalitně práci jako Ukrajincy 

ze zapadní časti, Ukrajinci s dobrým materiálním stavem neemigruji.“ (Irina). 

„Já osobně pocházím z Východní časti, ale byl jsem šokován jak se liší Ukrajinci 

z Východní a Západní časti. Jestli chcete poznat Ukrajinců musíte přijet do ČR. Mě 

osobně se zda, že Ukrajinci s Východní a centrální častí nemají nic společného 

s Ukrajincemi ze západní častí. Zeptal jsem se jednoho, jestli on s Ukrajiny? On 

odpověděl ne, nejsem z Ukrajiny, jsem ze Zakarpatí (Zakarpatí je region, který patří 

k západní časti Ukrajiny). Pak jsem hodně slyšel od Ukrajinců ze západní časti, že oni 

ČR nepovažuji za zahraničí, jezdí sem do práce, a říkají, že jsme tady sobě cítíme už 

jako domu. U nás na Východní Ukrajině my Rusko nepovažujeme za zahraničí, často 

jsme o weekendu jezdily do Moskvy a Petrohradu, prostě odpočinout, bez problémů.“ 

(Dmitrij)  

Skoro ve všech rozhovorech byla zmiňována zkušenost, kterou můžeme 

definovat jako turning point, podle teorie životních cyklů. Turning point (bod změny) 

podle teorie životních cyklů je významná událost nebo přechod, který produkuje trvalý 

posun v trajektorii životního cyklu. (Hutchison, 2012: 12) Samotný fakt migrace byl 

spojen se sociální izolací, zejména u migrantů, kteří se přestěhovali do ČR jako žadatelé 

o doplňkovou ochranu. Migranti, jestliže nemají kontakty na komunitu, se cítí 

izolovanými kvůli nízké znalosti českého jazyka a nedostatku sociálních kontaktů. 

„Po přestěhování jsme žili ve speciálním táboru pro uprchlíky. Lidi v tomto 

táboru byly namíchaný a pocházely z různých časti světa, většinou z Blízkého Východu. 

Po opuštění tohoto táboru jsme dostaly byt v Praze, ale jsme se objevily ve stavu 

vyloučených, protože neměli ani známých, ani kamarádů a hlavně nevěděli, kde můžeme 

takový sociální kontakty najit.“(Anna) 
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Mládež je v trochu jiné situaci, neboť mládež, která vystudovala jazykové školy 

a nedostatky sociálních kontaktů netrpí, ovšem zůstává izolovaná ve smyslu nedostatku 

kontaktů právě s představiteli hostitelské společnosti.  

„Problémy se sociálními kontakty nemám, mám spoustu kamarádů a známých, je 

to v pořádku. Ale problém je v tom, že mezi nimi nemám žádného kamaráda Čecha. 

Komunikuji ve škole často, ale žádného nemůžu označit jako kamaráda.“ (Alexandr) 

V následujících kapitolách bude rozebráno, jak probíhala integrace 

v jednotlivých trajektoriích, s jakými problémy a bariérami se respondenti  potkali, kdo 

jim pomáhal atd. 

 

 

7.2. Český jazyk 
Všichni respondenti se vyslovili ve smyslu, že český jazyk je hlavním faktorem 

integrace do hostitelské společnosti. Samotný fakt znalosti českého jazyku je nezbytný 

pro integraci, jak bylo uvedeno v oficiální strategii integrace cizinců a souhlasí i řada 

výzkumníků ve sféře integrace. Respondenti považují znalost českého jazyka za další 

„turning point“ v jejich životě. Český jazyk je garancí samostatnosti a prostředkem k 

realizaci svých potřeb a přání, navazování kontaktů s majoritou a celkově 

polnohodnotného života.  

Za hlavní problém zvýšení jazykových kompetencí všichni respondenti uvedli 

přílišné zapojení do ruskojazyčné komunity. 

„Prostě český jazyk je základ pro integrace, jestli ty nemluvíš s Čechami, ty 

nepoznáš českou kulturu, nedokážeš najit dobrou práce. Jestli umíš anglicky, můžeš 

najit dobrou práce, ale integrace do české společnosti neuskuteční, protože bude to 

integrace spíše do multikulturní komunity, kde lidi stejně neumí ČJ.“ (Margarita) 

Za hlavní překážku integrace v této sféře migranti považují slabou angažovanost 

do české společnosti a příliš silnou angažovanost v ruskojazyčné komunitě.  

 „V ČR hodně komunit cizinců, skupiny můžeme najit na Facebooku, kde lidi 

jedné jazykový nebo etnický skupiny komunikují, scházejí, spolu tráví volný čas, svátky 

atd. Oni nemají nedostatek v sociálních kontaktech, proto, jsou lidi v ČR, které přijely 

ještě v 90. letech a pořad neumí český. Mají tady děti, děti ale u nich umí český 

brilantně, protože chodily do školky, do školy, oni dobře mluví i v mateřském jazyce 

svých rodičů. Dětí jich dobře integrovaný, ale rodiče zasekávají kvůli nedostatečné 
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znalosti českého jazyka, neschopní pochopit mentalitu Čechu a jich kultury (nechápou 

chování, vtipy atd.) a zeptat nemůžou, protože slovní zásoba je nedostatečná.“ (Anna) 

 

 

7.3. Orientace cizinců ve společnosti 
Respondenti si uvědomili, že žádný kulturní šok nikdo z nich po přestěhování 

nepocítil. Většina respondentů uvedla, že jejich rozhodnutí přestěhovat se do ČR bylo 

ovlivněno návštěvou ČR v minulosti jako turista nebo kvůli práci. Respondenti uvedli, 

že před přestěhováním pečlivě studovali a četli informace o ČR, o kultuře, pravidla 

chování atd.  

„Ne, žádný kulturní šok jsem neměla. Přestěhování do ČR nebylo pro mě 

překvapením, já jsem dávno plánovala, zkoumala co a jak. Jak sebe chovat a jak 

nechovat atd. Proto jsem věděla, co mě čeká, věděla, že bude nový život. Nebyl to šok.“ 

(Irina) 

„Já jsem neměl žádný kulturní šok, protože jako turisti navštěvovaly Prahu, pak 

jsme udělaly multivizum začaly navštěvovat mnohem častěji kvůli byznysu, který tady 

založily, tak že, žádný kulturní problémy neocítily a necítíme pořad. “ (Dmitij)   

 

 

7.4. Rozvíjení vzájemných vztahů mezi komunitami  
7.4.1. Vztah s českou komunitou 

V této kapitole se otázky dotýkaly problematiky vzájemných vztahů mezi českou 

a ukrajinskou / ruskojazyčnou komunitou a celkově kolem problematiky navazování 

kontaktů s Čechy. Všichni respondenti konstatovali, že tato oblast je v rámci integrace 

nejproblematičtější. Skoro nikdo nemá české kamarády. Na dotaz „jak můžete ohodnotit 

úroveň integrace do hostitelské společnosti“ odpověděli následovně:  

„Asi napůl no. Protože já pořad nemám žádného českého kamaráda. Mám 

známých, mám spolužáků, ale nejsou to kamarádí. Mám nicméně kamarádek, které 

chodí s Čechami, ji přítel má kamarádů samozřejmě Čechů, tím pádem ona vždycky 

mezi Čechami, můžu říct, že takový kamarádky jsou absolutně integrovaný, oni už 

nejsou Ukrajinky.“(Irina) 
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„Jestli chcete mít českých kamarádů hlavní překážkou může byt jenom nízká 

znalost českého jazyka, protože musíte komunikovat s nimi na jedné úrovni, musíte 

chápat vtipy atd.“ (Dmitrij) 

Zjištění v této sféře svědčí o skutečnosti, že jednodušší je navazovat přátelství 

tehdy, pokud děti respondentů bydlí v ČR s celou rodinou včetně dětí. Děti navazují 

kontakty s dalšími dětmi spontánně, a tak je otevřena cesta i pro vzájemné interakce 

mezi jejich rodiči. Děti imigrantů navíc navštěvují české školy a zdá se, že jsou do 

české společnosti docela dobře integrovány.  

Nejvíce bezbariérovým prostředím pro navazování kontaktů je vysokoškolské 

prostředí: respondenti, kteří do ČR přijeli za studiem, hodnotili toto prostředí jako velmi 

otevřené s tím, že povaha studentského života vlastně předpokládá přátelství a dobré 

kontakty. (Rákoczyová, 2009: 147) 

 

 

 

7.4.2. Vztah s ruskojazyčnou komunitou 
Respondenti hodnotí svou angažovanost v ruskojazyčné komunitě jako příliš 

vysokou, a je překážkou v celkové integraci do hostitelské společnosti.  

 Ruskojazyčná imigrace má několik zvláštních rysů, které přímo ovlivňují jejich 

příklon k integraci do hostitelské společnosti. Drbohlav v roce 1999 provedl velký 

výzkum zaměřený na ruskojazyčnou komunitu v ČR, bez ohledu na jejich etnický a 

státní původ. Cílem bylo zjistit bariéry a jejich schopnost integrovat se do hostitelské 

společnosti v ČR. Zjištění jsou následující: 1. Ruskojazyčná komunita má „rodinný 

charakter“, existence silných sociálních vazeb a relativní izolovanost ve smyslu 

omezené vnější komunikace (vůči majoritní populaci) a naopak rozvinuté vnitřní 

komunikace brání integraci. 2. Celková uzavřenost vůči majoritní společnosti. 3. 

Zkoumaný vzorek migrantů potvrzuje minimální stupeň participace v organizacích 

všeho druhu. 4. Znalost českého jazyka je hlavní překážkou v adaptaci. 5. Ruskojazyčná 

komunita má k dispozici velkou síť všemožných agentur, které pomáhají se 

zaměstnáním a s dalšími problémy. 6. V české veřejnosti je stále patrný negativistický 

pohled vůči všemu „ruskému“. 7. Nicméně tato komunita ukazuje na velký potenciál, 

protože drtivá většina členů této komunity je ekonomicky aktivní a většinou i kulturně 

velmi blízká. (Drbohlav, 1999: 73-81) Všechny zmíněné faktory bezprostředně 
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ovlivňují schopnost integrovat jak samotné migranty, tak i schopnost/ochotu společnosti 

přijmout takové migranty.  

„Velka angažovanost na ruskojazyčné komunitě. V této komunitě komfortně. 

Přičemž já otevřena kontaktům, ale náročné je vystoupit z jazykového kulturního 

prostředí, ve kterém se narodil a žil. Jestli osoba pojede do měst, kde nejsou cizinci, 

nevyhnutelně integrace proběhne mnohem rychleji.“ (Anastasia) 

„Aby vice integrovat do hostitelské společnosti potřebovala odejit od ruského 

zaměstnavatele (majitela hotelu) a od ruskojazyčného personálu. Jenom tehdy jsem 

dokázala zlepšit český jazyk a celkem ztratila barieru v komunikace a interakce 

s Čechami. “(Natalia)  

 

 

7.5. Vzdělání 
Podle Zákona č. 561/2004 Sb. (o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)) cizinci mají právo studovat zadarmo na 

státních vysokých školách v českém jazyce. Nicméně různé kategorie migrantů vnímají 

problematiku vzdělání odlišně, stejně tak i jeho uznání v ČR. (Zákon č. 561/2004) 

„Já mám vysoké vzdělání, ale z toho důvodu, že jsem podnikatel vzdělání 

nahraje žádnou role. Neplánuju jeho ani uznávat. Studoval jsem v Rusku na oboru 

spojeny s těžbou nafty a plynu. Nevím, kde takové vzdělání se da aplikovat 

v ČR“(Dmitrij) 

Někteří respondenti si stěžovali na problém uznání vzdělání/kvalifikace v ČR 

kvůli nekompatibilitě vzdělávacích oborů nebo nedostatků hodin v jednotlivých 

předmětech.  

„Kvalifikace nebyla uznaná kvůli nedostatečnému počtů hodin v jednotlivých 

předmětech. Druhým problémem jsou závažné předměty v tomto oboru, který 

potřebovaly v ČR v Ukrajině nebyli odpřednášeny – tohle bylo napsáno ve zprávě z 

ČZU.“ (Natalia) 

Před měsícem poslala jsem diplom na Ministerstvo školství a jeto poslední 

možnost. Jestli neuznají, tak neuzná už nikdo.“ (Natalia) 

Leontyeva Jana ve svých výzkumech, které věnovala ukrajinské menšině 

v Česku, píše o problematice využití kvalifikace ze země původu v ČR (tzv. The 

Education–Employment Mismatch), kde upozorňuje na problematiku dosažené 

kvalifikace v země původu a kvality faktického zaměstnání v ČR. Jinak řečeno, 
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Ukrajinci v ČR pracují na nekvalifikovaných pozicích nehledě na absolvování vysokého 

vzdělání v zemi původu. (Leontiyeva, 2014: 63−84).  

Podle výzkumu, vzdělání v ČR působí jako významný pro-integrační činitel, ať 

už jde o rozvoj sociálního kapitálu, znalost českého jazyka, obeznalost s kulturou či 

informovanost a následně také přístup na trh práce. (Rákoczyová, 2009: 44; Koncepce 

integrace cizinců, 2017: 2)  

Respondent Alexandr v návaznosti na tento fakt vyjádřil svůj názor. 

„Vzdělání je důležité samo o sobě, je to nezbytná podmínka pro získání dobré 

práce. Z hlediska integrace výuka ve škole mě poskytuji možnost nevyhnutelně 

komunikovat s domorodým obyvatelstvem a tím pádem to pomáhá mě integrovat.“ 

(Alexandr) 

Na vysokých školách je dle státního občanství nejpočetnější skupina cizinců 

ruských. Na základních školách je situace jiná, podle státního občanství je nejvíce žáků-

cizinců z Ukrajiny (4 716), Slovenska (4 112), Vietnamu (3 626), Ruska (1 377) a 

Bulharska (441). (Koncepce integrace cizinců, 2017: 2) 

Když se podíváme na poslední report OECD Skills Outlook 2017. Skills and 

Global Value Chains, můžeme konstatovat, že počet nekvalifikovaných pracovníků na 

trhu práce v ČR je jeden z nejnižších ze států OECD a nachází se skoro na stejné úrovni 

jako u vyspělých států, jako jsou Japonsko a Finsko. (viz Příloha č. 7) 

   

 

7.6. Ekonomická soběstačnost 
Podle Eurostatu cizinci ze třetích zemí v ČR jsou nejvíce aktivní ve srovnání 

s ostatními 24 evropskými státy. Počet cizinců ze třetích zemí, kteří nepracují, nestudují, 

či se nepokoušejí rekvalifikovat, je také relativně nízký (18,5 %). (MIPEX, 2015: 12) 

Zajímavé je, že mezi cizinci ze třetích zemí jsou nejvíce aktivní muži s vysokoškolským 

vzděláním a naopak nejméně aktivní ženy s vysokoškolským vzděláním. (viz Příloha č. 

8) 

Česká veřejná politika ve sféře migrace poskytuje možnost cizincům uplatnit se 

na trhu práce, ale práce typická pro cizince s velkou mírou pravděpodobnosti nebude 

vyhovovat dosažené kvalifikaci migranta (waste their skills and talents) nebo v takové 

práci bude migrant ohrožen chudobou. To znamená, že 1/3 dlouhodobě usazených 

cizinců mají zaměstnání nevyhovující jejich dosažené kvalifikaci, mezi Čechy tato 

proporce činí 12 %. (MIPEX, 2015: 15) 
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Respondent Dmitrij je podnikatel, prodává sanitární techniku a je majitelem 

instalatérského obchodu. Podniká v ČR skoro 2 roky, má rozběhlý a velmi úspěšně 

fungující byznys na Ukrajině v podobné sféře. Říká, že kvůli specifikům v ČR a zdejší 

majetkové kultuře se jeho byznys nemůže rozběhnout.  

„Podnikám v ČR již 2 roky, zatím byznys nepřináší zisky, zatím pracuji v minusu. 

Byznys udržuji pomoci zisků, který přináší stejní byznys na Ukrajině, v podstatě zatím 

dva roky peníze investuju do české ekonomiky. Rozdíl mezi Ukrajinou a ČR spočívá 

v tom, že v ČR většina obyvatelů žije v nájemných bytech a nemají motivace a občas i 

povolení od majitele dělat vážnou opravu. Proto lidí nemají zájem kupovat v mém 

obchodě určeny pro opravy bytu nástroje a zboží. Na Ukrajině třeba naopak, většina 

lidi žijou v osobním vlastnictví a kulturně Ukrajinci chtějí co nejvíce zvyšovat blahobyt 

ve  místě kde bydli. Jestli Ukrajinec má dům, bude chtít jeho co nejlépe vylepšit uvnitř, 

pak ze vnějšku. Jestli má zahradu/pozemek, bude tam stavět další přístoje atd. Ukrajinci 

kdo mají v ČR stejný byznys, mají podobní problém. Přičemž já na Ukrajině bydlím 

v malém městě na Východě Ukrajiny (na hranice s regionem kde probíhá občanská 

válka). Nehledě na to můj byznys vice méně úspěšně funguji.“ (Dmitrij)     

Robert Trbola a Miroslava Rákoczyová v rámci svého výzkumu, který věnovali 

sociální integraci přistěhovalců v ČR, zjistili, že přistěhovalci mají zájem o práci a 

pracovní uplatnění je pro ně velmi významné. Jejich přístup na trh práce je výrazně 

ovlivněn úrovní znalostí českého jazyka a rozsahem, jakož i charakteristikami 

sociálního kapitálu v ČR. Tyto charakteristiky můžou být jak překážkou, tak i 

zvýhodněním. Zvýhodněním může být v případě specifických znalostí a dovedností, 

které získali v zemi původu a jimiž zpravidla nedisponuje domácí populace. 

(Rákoczyová, 2009: 44) Proto v ČR existují markantní rozdíly mezi „typickými“ 

pracemi pro jednotlivé národy, bohužel charakteristiky sociálního kapitálu velkého 

počtu migrantů z Ukrajiny jim dovolují uplatnit se jen v nekvalifikovaných 

zaměstnáních (převážně stavebnictví a úklid). (Drbohlav, 2016: 22) Anastasia, Dmirij a 

Irina vyjádřili zájmový názor na tuto skutečnost. 

 „Velký počet Ukrajinců pracující na nízko kvalitní práce (převážně ze západní 

Ukrajiny) jsou hlavní viníky negativního vnímání Ukrajinců v ČR, právě kvůli nim nás 

berou za hloupých, zaostalých a celkem za nějakých podřadných lidi.“ (Anastasia)  

 

 

7.7. Zdravotní péče 
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Cizinci pobývající v ČR ve statusu doplňková ochrana, trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt nemají žádné problémy se zdravotní péčí, protože podle zákona mají 

nárok na pojištění od VZP, což znamená, že čerpají zdravotní péči v plné míře jako 

občané ČR. Cizinec je pro účely zdravotní péče po dobu trvání dopňkové ochrany 

považován/a za osobu s trvalým pobytem na území. To znamená, že po dobu platnosti 

povolení k pobytu má v oblasti zdravotní péče stejná práva jako občané ČR. (Zákon 

č.326/1999). Na stejnou plnou péči mají nárok i migrantí, kteří dostali azyl. (Zákon 

č.326/1999) 

Český zdravotní systém definují tři typologie rozsahu péče: (Zdravotní pojištění 

cizinců, 2017) 

1. Plná péče – ve stejném rozsahu jako běžní čeští pojištěnci, včetně preventivní 

péče a očkování. 

2. Nezbytná péče – poskytována tak, aby pojištěnec nebyl nucen odcestovat 

z ČR dříve, než zamýšlel, nebo toho byl schopen. Spadá sem i těhotenství a porod nebo 

péče o chronicky nemocné. 

3. Nutná a neodkladná péče – vede k odvrácení ohrožení života nebo zdraví. 

„Žádný problém v přístupu ke zdravotním službám nemám. Mám VZP a jsem 

úplně jako občan.“ (Anna, Margarita, Elena)  

 Cizinci pobývající v ČR za účelem studia nebo podnikání nemají nárok na 

pojištění u VZP, mají nárok jenom na komerční pojištění, které značně omezuje 

možnosti cizince na čerpání zdravotní péče v ČR. Cizinci spadající do těchto kategorií 

mají právo pouze na nutnou a neodkladnou péči. Navštěva zdravotních zařízení a jejich 

služby musí být zaplaceny vlastními finančními prostředky. (Zákon č.326/1999). 

Nicméně v zákoně jsou definovány dvě typologie podnikatelů: 1. Jednatel 

(bezprostřední majitel firmy); 2. Podnikatel pracující na základě živnostenského listu. 

V tomto případě má jednatel nárok na pojištění od VZP, nikoliv držitelé živnostenských 

listů, ti mají nárok pouze na komerční pojištění. (Zákon č.326/1999) 

„Ano, je problém se zdravotním pojištěním. Já můžu jít k doktoru jenom se 

kterým pojišťovna (komerční) má smlouvu, ale není záruka, že doktor je kvalitní. Stejně 

skoro za všecko mám platit z vlastních prosředků“ (Irina) 

Na problematiku nefunkčnosti komerčního pojištění pro cizince upozorňuje už 

dlouho mnoho odborníků. Například zdravotnický personál upozorňuje na hlavní 

nedostatek komerčního pojištění, a to na nejasné pojistné podmínky. Další problémovou 

oblastí komerčního zdravotního pojištění, kterou zdravotníci při poskytování péče 
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cizincům pociťují, je nedostatečný rozsah hrazené péče. (Dobiášová, Hnilicová, 2009: 

6) 

Několik respondentů upozornilo na nezodpovědný přístup českých lékařů vůči 

cizincům. 

„Několik krát jsem slyšela a zažila sama takový lhostejní přístup českých 

doktorů vůči cizincům. Tak že, já českým doktorům nevěřím.“ (Natalia)  

Moje kamarádka měla problém (nějaký žensky) něco bolelo, přišla k doktoru on 

vyšetřil a řekl, to je blbost a vypsal prášky na zmírnění bolesti. Ona byla vynucena jet 

do Ruska, kde byla uložena do nemocnice na ambulatorní péče.“ (Irina) 

Zvláštním problémem v poskytování zdravotní péče cizincům je jazyková 

bariéra, která je problémem jak pro migranty, tak i pro personál lékařských zařízení.  

„Co se týče kvality personálů nemám výhrad. Byl problém jenom v porozumění 

těch medicinských terminů. Ale pořad jestli potřebuju tak můžu poprosit vysvětlit. 

Občas mám problém vybudovat správně větu (dodržen gramatický a stylistický správný 

slovosled), ale chápou mě.“ (Natalia)  

Nicméně jazyková bariéra dělá větší problém zdravotníkům. Největší problém 

zdravotníci spatřují při poskytování zdravotní péče cizincům v komunikaci, zejména 

pokud cizinec nehovoří česky. Zdravotníci shodně uváděli, že se nakonec vždy 

domluvili, ale často to pro ně představuje větší časovou a psychickou zátěž (např. 

problémy informovaných souhlasů a negativního reversu). Odpovědnost za stanovenou 

diagnózu a poskytnutou léčbu vždy zůstává na zdravotníkovi, včetně odpovědnosti za 

případné komplikace způsobené např. komunikační bariérou. (Dobiášová, Hnilicová, 

2009: 8–9) 

 

 

7.8. Postupné nabývání práv v závislosti na délce pobytu 
 Všichni respondenti očekávají od vyššího statusu pobytu možnost zůstat v ČR 

trvale, nicméně ještě nikdo neměl zkušenost se změnou pobytového statusu, aby mohl 

analyzovat tuto determinantu.  

„Chtěl bych zůstat v ČR navždy. Dělám to hlavně kvůli dítěti. Mě nelibí 

současna situace na Ukrajině nehledě na fakt, že v regionu odkud já pocházím, 

neprobíhá válka. Já myslím, že až skončí válka situace se nezmění. Problém Ukrajiny 

spočívá v problému absence zřetelných pravidel stejných pro všechny. Prostě u nás 
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každý chci obejít zákony. V ČR já vidím, že pravidla funguji pro všechny a trestají všech 

bez ohledu na jeho postavení ve společnosti.“ (Nastja) 

 

 

7.9. Participace na veřejném životě 
Rozsah práv účastnit se na veřejném životě je přímo úměrný statusu pobytu 

v ČR. Cizinci mohou po pěti letech pobytu v ČR získat trvalý pobyt, a tím i veškerá 

sociální práva ve stejné míře jako občané státu. Po deseti letech pobytu v ČR má cizinec 

právo požádat o udělení občanství (Zákon č. 326/1999), přičemž si může ponechat své 

původní občasnství. (Zákon č. 186/2013)  

Pojďme si říci pár slov o participaci na veřejném životě z perspektivy migrantů. 

Migranti neprojevují zvláštní zájem o participaci v životě společnosti, účasti na místních 

volbách se dožadovali Rusové (30 %), Ukrajinci (26 %) a občané Vietnamu (19 %). 

Zájem projevovali zejména cizinci s VŠ vzděláním a vyššími příjmy, stejně tak měli 

zájem i o státní občanství nebo sloučení rodiny. (Schebelle, 2016: 14)  

V jednom z dalších výzkumů Schebelle zkoumala stejnou problematiku. Na 

otázku – jste členem/členkou nějaké společensko-kulturní či národnostní organizace 

působící v ČR? naprostá většina cizinců (97 %) stála mimo jakoukoliv společensko-

kulturní organizovanost. Pouze deset cizinců uvedlo (Ukrajinci 3x, Vietnamci 4x, 

Rusové 3x), že jsou členem/členkou společensko-kulturní organizace v ČR. (Schebelle, 

Horáková, 2012: 53)  

Hlavní důvod nízké participace dle Schebelle je pracovní vytížení a tím pádem 

malý prostor pro volnočasové aktivity. Pouze 19 % cizinců projevilo chuť ovlivňovat 

vývoj záležitostí cizinců v ČR. Zájem o participaci na místních volbách projevilo pouze 

20 % cizinců, na národních 21 %. Účast v politické straně projevilo 7 % dotázaných 

respondentů (tj. 9 Ukrajinců, 8 Rusů a 4 Vietnamci). (Schebelle, Horáková, 2012: 55) 

V konkrétním výzkumu žádný respondent neprokázal zájem o aktivitu na 

veřejném životě, ani nemají zájem o takové aktivity.  

„Kdybych chtěla, ale mě to nezajímá. Já mam stejný pravá jako Čechy jít třeba 

do studentského senátu atd. Ale mě to nezajímá.“ (Irina) 

„Dostavám z CICu regulárně maily, které nabízejí hodně takových akcí jako 

kulatý stoly a další způsoby a možnosti podílet na komunitním či veřejném životě. Já 

bych se chtěla tam zúčastnit, ale nemám čas, pořad v práci. Chtěla bych navštěvovat, 
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aby něco dělat mimo práce, ale na začátku potřebuju najit stálou práce se stabilní 

pracovní dobou.“ (Natalia)  

 

 

7.10. Integrace na lokální a regionální úrovni (integrační centra) 
Zajímavé je, že migranti, kteří mají status pobytu doplňkové ochrany nebo 

přechodný pobyt, uvedli, že v minulosti navštívili integrační centrum, na rozdíl od 

studentů a podnikatelů. Studenti a podnikatelé jsou více aktivní a mají velkou síť 

kontaktů jak v rámci ruskojazyčné komunity, tak i mezi Čechy, a tak mohou získat 

potřebné informace od nich. Respondenti uvedli, že jeden z důvodů návštěvy těchto 

integračních center je psychologická podpora.  

„Navštěvuju integrační centra regulárně. Jsem člen několika projektů, například 

chodím každý týden k sociálnímu pracovníku, získavam pomoc v rámci projektu 

Potravinová banka, chodím na kurzy češtiny. Mě integrační kurzy strašně pomáhají.“ 

(Anna) 

„Integrační centra pro mě je hlavním zdrojem informace. Když něco potřebuju 

zjistit, například co potřebuju pro nostrifikace diplomu atd. Jsou v těch institucích 

speciální pracovníky, například právník, psycholožka a další specialisti. Tím pádem tyto 

integrační centra můžou pomoct skoro s jakýmkoliv problémem.“ (Elena) 

„Chodila kvůli diplomu (uznaní kvalifikace), pak chodila na poradu ohledně 

práce, ohledně vízumu, pomáhaly napsat životopis, poskytuji informace o 

rekvalifikačních kruzích. Naposledy v Inbáze jsme se domluvily, že budu navštěvovat 

rekvalifikační kurz.“ (Natalia) 

„Já chodím tam taky k sociálnímu pracovníku, který mě pomáhá psychologicky 

zvládat proces integrace a socializace v nové kultuře a společnosti.“(Elena) 

Studenti a podnikatelé jsou více aktivní a šikovní a takovou pomoc nepotřebují. 

Většinou problémy řeší samostatně nebo využívají jiné zdroje informací.  

„Nikdy. Neměla jsem problémy, aby se obracet na tyto instituci.  Viděla jsem 

nějaký instituci, ale já řeším své problémy sama.  Nicméně dobře, že jsou takový 

organizaci existuji. Protože třeba jestli já potřebuju advokáta (nemam peníze na 

advokáty) určitě půjdu tam. Je to dobře, že existuji takový možnosti.“ (Irina) 

„Nechodím tam, nechápu, jak oni mě můžou pomoct. Jestli potřebuju nějakou 

informace, napíšu na kdo ví (skupina v socialní sitě Vkontaktě), odtud čerpám 

potřebnou informace.“ (Alexander) 
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„Do žádných integračních center nechodím, proč bych to dělal. Jsem podnikatel, 

hodně pracuju a nemam na to čas. Já jsem aktivní uživatel internetu. Jestli potřebuju 

zjistit nějakou informace napíšu do sociálních sítí, mam registrace ve vkontaktě, 

odnoklassniky ,facebook. Stejně mam osobu v ČR, který tady bydli dávno, dobře umí 

český, on na základě zkušenosti ví jak a co dělat.“ (Dmitrij) 

Jako výsledek se jeví, že současná integrační politika ČR trochu zaostala. 

Integrační politika by měla zakládat skupiny a ty aktivnější nechat participovat 

v sociálních sítích, a celkově v místech, kde se vyskytují cizinci, nikoliv vytvářet 

nekonečné webové stránky (třeba cizinci.cz, domavcr.cz atd.), které nikdo nenavštěvuje 

a jež jsou nevhodné pro migranty, kteří pobývají v ČR krátkou dobu a ještě neumí český 

jazyk.  

„No, určitě jsou oficiální webový stránky například Ministerstvo Vnitra a 

ostatních resortů, kde můžu najit potřebnou informace, ale já neumím dostatečně český, 

aby čist co je  tam napsáno, kdy bych stránky byli taky přeloženy do ukrajinštiny nebo 

ruštiny, v tomto případě navštěvoval bych častěji.“(Dmitrij)  

 

 

7.11. Ostatní bariéry integrace 
Náboženské vyznání  

Podle mezinárodního výzkumu „Beliefs about God across Time and Countries“, 

který proběhl v roce 2012, byla zjištěna informace, že ČR je jeden z nejvíce ateistických 

států na světě, nachází se na druhém místě, první místo obsadilo Německo. Nehledě na 

tento fakt ČR nemá nedostatek katolických kostelů a dalších křesťanských a 

náboženských zařízení. (Smith, 2012) 

Oficiální a převládající náboženská víra na Ukrajině je pravoslavné křesťanství. 

Za věřící se označuje skoro 60 % obyvatelstva, největší počet věřících žije v agrárních 

regionech západní Ukrajiny (93 %). V industriálních regionech východní Ukrajiny (na 

Donbasu) naopak většinou převládá ateistické obyvatelstvo. Pojďme se podívat na 

náboženské složení Ukrajiny: 81,9 % lidí se cítí být křesťanem; z tohoto počtu se 65,4 

% hlásí k pravoslavnému křesťanství; 7,1 % se identifikuje jako křesťani; 6,5 % se hlásí 

k řeckokatolické církvi; a 1,9 % k protestantům. Ostatní 1,1 % jsou představitelé 

ostatních náboženství, katolická církev, judaismus, hinduismus, islám. (Laaese, 2015: 

169) 
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 „Já nemám problém a necítím žádné problémy a překážky navštěvovat kostely a 

dodržovat religiózní svátky. V Praze celkem kolem 5 pravoslavných kostelů a neslyšela 

jsem ani jednou, aby někomu ty kostely vadily nebo někdo protestovat proti jich 

přítomnosti v Čechách. Tak že problém nemám.“ (Elena) 

Respondent Anastasia změnila náboženství z pravoslavného křesťanství na 

islám, a to už dávno. Uvedla, že negativní přístup vůči muslimům v ČR je podporován 

ze strany státu pomocí informační propagandy.  

„Snažím si nikomu neříkat, že jsem muslimka, protože vztah vůči muslimům v ČR 

je známý. Největší překážkou podle mě je statní strategie v této sféře, která je radikálně 

nastavena proti islámu. Ze své strany taky můžu říct (jako muslimky), že integrace do 

systému mravních pravidel hostitelské společnosti není možná a nepřípustná.“  

(Anastasia) 

Vztah majoritní společnosti vůči muslimům dobře ilustruje poslední výzkum 

veřejného mínění vůči migrantům ze třetích zemí (viz Tabulka č. 8) 

 Tabulka č. 8: Preference sousedství s vybranými skupinami lidí (v %) 

 
Zdroj: (Schebelle, 2015:62) 

 Na otázku preference sousedství s vybranými skupinami lidí, mít muslima jako 

souseda si nepřeje 74 % (sečteny odpovědi „rozhodně bych nechtěl/a“ a „spíše bych 

nechtěl/a“). (Schebelle, 2015: 62) Stejně tak 40 % všech respondentů souhlasilo s 

výrokem, že se postoj vůči muslimům v posledních deseti letech zhoršil a 60 % všech 

respondentů souhlasilo s možností nepovinné výuky nekřesťanských náboženství na 

školách. (Schebelle, 2015: 21) 

Ve finále religiózního faktoru integrace můžeme říct, že v ČR Ukrajincům jako 

pravoslavným křesťanům nikdo nebrání v dodržování křesťanských tradic a obřadů. 

Respondentka muslimka uvedla, že ona cítí tlak kvůli svému náboženství. Podle 
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společnosti MIPEX existují v Evropě určitá protiislámská rétorika hlavně kvůli 

pravicovým a středovým politickým stranám, které vládnou v těchto státech. (MIPEX, 

2015: 7) 

Diskriminace 

Na začátku je třeba zmínit, co to je diskriminace. Sociální vědy rozdělují 

diskriminaci na dvě typologie: individuální a institucionální diskriminaci. (Drbohlav, 

Jaroszewicz, 2016: 32)  Individuální diskriminace se týká diskriminace jedné osoby 

druhou. Je to osobní akt diskriminace způsobený určitými negativními postoji vůči jiné 

osobě. To může nastat kvůli etnickým nebo rasovým rozdílům mezi jednotlivci.  

Diskriminace se týká svévolného odepření příležitostí, práv a výsad na základě 

rasy, pohlaví a dalších aspektů. (Drbohlav, Jaroszewicz, 2016: 34) 

Institucionální diskriminace proniká do správních, administrativních a 

operačních praktik institutů. Institucionální diskriminace je složitější než individuální 

diskriminace, protože jde o sociální otázku, která závisí na kulturních přesvědčeních, 

tradicích a normách celé společnosti. Taková diskriminace je typicky kodifikovaná do 

provozních administrativních postupů, politik, zákonů nebo cílů těchto institutů. 

(Drbohlav, Jaroszewicz, 2016: 32–44)   

Národní menšiny nacházejí v těchto strukturálních podmínkách, institucionální 

design, který na ně bezprostředně systematicky působí a definuje jejich sociální 

postavení a přístup k institucionálním příležitostem (možnost se uplatnit na trhu práce 

atd.).   

Z rozhovorů jsme se dozvěděli, že diskriminaci Ukrajinci v ČR neregistrují, jde 

pouze o ojedinělé případy, kdy se někdo s diskriminací setkal, podle slov samotných 

Ukrajinců jsou to maličkosti a nepříliš podstatné, aby mohli říci, že je v ČR 

diskriminace.    

„Já jsem osobně neměl zatím žádnou diskriminace, protože moc nekontaktuju 

s Čechami, protože pořad v práce nebo řeším věci spojeny s byznysem. Ale můj syn má 

problém. Občas slyší nějaký urážky od spolužáků. Nehledě na to, že jsme finančně dobře 

zajištěna rodina, on se oblíká velice dobře a je profesionální fotbalista (trénuji se 

v jednom z nejlepších Pražských fotbolních klubu). Ukrajinců tady, bez ohledu na jich 

sociální a materiální stav a priori vnímají negativně, že jsou hloupý a tak. Nicméně ve 

fotbalním klubu všíchní kluci vůči synu chovají velmi dobře.“(Dmitrij) 

„Celkem neměla jsem moc problémů. Byl jeden případ, kdy jsem byla v prvním 

ročníku na Univerzitě Karlově. Pracovali jsme ve skupinách v rámci jednoho předmětu. 
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Jedna holka kdy zjistila, že já jsem člen skupiny, řekla, aha, cizinka s vámi, tak půjdu do 

jiny skupiny. Byl to jenom jeden případ, jinak všechno v pořádku.“ (Anastasia)   

Naprostou absenci diskriminace popsali respondenti, kteří přijeli do ČR jako 

žadatelé o azyl a doplňkovou ochranu (Anna, Elena, Margarita). Po přestěhování podle 

instrukcí měli jet do speciálního tábora, kde zůstali nějakou dobu.  

„Byla jsem překvapena, jak ČR nás přivítala. Po přestěhování jsme jeli do 

táboru, kde byli jiny uprchlíky a migranti se statusem doplňková ochrana. Zažily jsme 

absolutně korektní a pečující přístup od personálů. Mimo pobyt v táboru stát nám 

poskytnul přístup ke službám zdravotní péče. Pomáhá finančním zajištěním. Takže 

myslím stát pro nás děla až moc a my za to velice vděční.“(Anna) 

 Nicméně čím dál tím více mluví o zneužití žádostí o mezinárodní ochranu 

(převážně v západní Evropě), tento fenomén dostal název tzv. „ekonomický uprchlík“. 

Příslušný cizinec nabývá postavení migranta s trvalým pobytem v ČR se všemi 

výhodami, které v sobě nese tento status. Kromě volného přístupu na český trh práce, 

možnosti využívat výhody systému sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 

pojištění, uznaní azylanti navíc mají možnost účastnit se státních integračních programů 

zaměřených na zajištění bydlení, poskytování jazykových kurzů, sociálního a právního 

poradenství apod. (Rákoczyová, 2009: 124–125) 

„Měla jsem štěstí, že dostala status doplňkové ochrany, protože já pocházím 

z regionu Ukrajiny, kde válka neprobíhá, ale nehledě na to, tento status dostala. Znám 

hodně žadatelů o azyl z Donbasu, který po půl roku a více čekají, nehledě na to, že 

formálně mají nárok více než já.“ (Anastasia)  

Na závěr této podkapitoly v návaznosti na individuální a institucionální 

diskriminaci je třeba zmínit, že z našich rozhovorů nevyvstaly žádné zkušenosti s 

institucionální diskriminací. Nicméně dva respondenti, Anastasia a Dimitrij (jeho syn), 

naráželi na institucionální diskriminaci ve smyslu a priori negativního přístupu ze strany 

majority (sociální aspekt systematický/institucionální diskriminace). Jak bylo zmíněno 

výše v jednom výzkumu, na otázku vztahu k národnostem (od nejvíce k nejméně 

sympatickým), Ukrajinci se z pohledu Čechů nacházejí na 19. pozici z 24. (viz Příloha 

6) (Kunštát, 2005) Žádnou diskriminaci nezažili respondenti Anna, Elena, Margarita, 

kteří mají status doplňkové ochrany a azyl. Tito respondenti byli naopak překvapení z 

laskavého přístupu ze strany Čechů a vstřícného přístupu ze strany ČR ve smyslu 

poskytování všech práv, jaká mají místní občané.  
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Zprostředkovatelé. 

Pro pracovní migranty z Ukrajiny je poměrně preferovanou strategií k získání 

přístupu na trh práce zaměstnání přes zprostředkovatele. Zprostředkovatelé jsou obvykle 

Ukrajinci v ČR, kteří ale pocházejí z řad více úspěšných migrantů, kteří začínali 

v manuálních zaměstnáních a postupem času se dokázali lépe než ostatní zorientovat 

v pracovním prostředí. Následně tito „šikovní“ imigranti institucionalizovali svou 

pomoc krajanům do podoby legálně registrovaných firem, které poskytují služby při 

zprostředkování práce.  (Hirt, 2010:70) 

Pro ukrajinské pracovní migranty zprostředkovatel není jen prostředníkem, ale 

běžně vykonává celou řadu dalších činností a může svými službami provázet migranta 

po celou dobu pobytu až po jeho návrat domů. Zprostředkovatelé jsou tím pádem 

podnikatelé, kteří obstarávají migrantům doklady, zajišťují ubytování, stravování a další 

služby, ale i oficiální zaměstnavatelé dotyčných migrantů, organizují jejich práci a 

hledají pro ně zakázky. (Hirt, 2010: 70) 

„Na tomto etapu vzniká další kategorie ukrajinských migrantů – 

sprostředkovatelé, který dělají byznys na převozu Ukrajinců ze země původu do cílových 

států za účelem práci. Pracovní sila nekvalifikovaná a proto velice levná, Ukrajinci 

pracuji hodně a tvrdě. Zvláštnost ukrajinsky mentality v tom, že oni schopní hodně a 

dobře pracovat. Například v Polsku ten byznys vůbec nastaven skoro na principu jako 

trh otroků.“ (Elena) 

 Jana Leontieva jmenuje tento jev více oficiálním jazykem jako „klientský 

systém“, který je významnou překážkou pro úspěšnou integraci migrantů z Ukrajiny na 

trhu práce nejen kvůli finančnímu vykořisťování zaměstnanců, ale hlavně kvůli naprosté 

závislosti migrantů na vůli zprostředkovatele, který, jakožto oficiální zaměstnavatel, má 

několik nástrojů k vyhrožování nejen tím, že migrantovi sebere doklady, ale také tím, že 

ho propustí. (Rákoczyová, 2009: 131) 

  

 

Závěr 
Ukrajinský národ stejně jako ukrajinští emigranti v ČR jsou menšinami velice 

heterogenními, v některých aspektech života v ČR jsou tyto skupiny ukrajinských 

emigrantů zcela antagonistické. Regionální heterogenita v zemi původu bezprostředně 

definuje schopnost Ukrajinců integrovat se do hostitelských společností v zahraničí. 
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Kulturní a mentální rozkol obyvatelů západní a východní Ukrajiny je odůvodněn 

historickým rozvojem, protože východní části současné Ukrajiny historicky patřily k 

ruskému impériu. Regiony západní Ukrajiny byly součástí různých států, přičemž občas 

měnily svou státní příslušnost (některé regiony patřily k Rakousku-Uhersku, k Česko-

Slovensku, k Rumunsku, Maďarsku), tento fakt vysvětluje kulturní a mentální 

heterogenitu obyvatelů východní a západní části současné Ukrajiny. Rozdíl v sociálních 

charakteristikách obyvatelů západní a východní Ukrajiny je odůvodněn ekonomickými 

parametry obou částí. Východní Ukrajina byla historicky industriálním regionem s 

ložisky různých přírodních zdrojů. Obyvatelé jsou tak více vzdělaní, více ateističtí a 

mají více individualizovaný styl života. Západní Ukrajina je historicky agrární region, 

obyvatelé nemají důvod se vzdělávat kvůli nastavenému systému uplatnění v zahraničí 

v nekvalifikovaných zaměstnáních, emigrace má rodinný a komunitní charakter s 

izolací v rámci své komunity v cílovém státě. Historicky obyvatelé západní Ukrajiny 

emigrují v západním směru do evropských států. Obyvatelé východní Ukrajiny naopak, 

tradičně emigrují do Ruska a dalších východních států.   

V podstatě příklon k integraci Ukrajinců v ČR od začátku do konce záleží na 

dvou aspektech: 1. Z jakého regionu Ukrajiny pochází migrant; 2. Jaký má pobytový 

status v ČR. Tyto dva aspekty mají největší vliv na postavení migranta v ČR a jeho 

možnosti integrovat se do ekonomických a sociálních struktur ČR (tř. přístup k trhu 

práce, využívání možností v systému sociálního státu atd.).  

Nynější migrační a integrační politika ČR se snaží reagovat na současný a 

budoucí emigrační trend Ukrajiny, například dnes fungují speciální integrační projekty 

výhradně pro Ukrajince (Projekt Ukrajiny, Režim Ukrajina atd.). Tyto projekty 

předpokládají dočasný pobyt Ukrajinců na území ČR a nepředpokládají prodloužení 

rezidence na delší dobu, než je uvedeno ve smlouvě. Podle typologie integrace tak 

integrační systém více vyhovuje charakteristikám modelu diferencovaného vyloučení 

nebo segregace.  

Dalším potvrzením aplikace tohoto typu modelu integrace vůči Ukrajincům v 

ČR může být analýza problému Ukrajinců s dlouhodobým pobytem, a s podnikatelskou 

vizí. Tito migranti tvoří největší počet v ČR legálně pobývajících migrantů z Ukrajiny. 

Za hlavní problém v ČR tito migranti považují omezený přístup ke zdravotní péči, který 

spočívá pouze v možnosti získat komerční zdravotní pojištění, jež neposkytuje možnost 

podle zákona získat plnohodnotnou zdravotní péči a zároveň je tato péče hrazena z 

vlastních finančních prostředků. Druhým problémem je diskriminace, individuální 
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diskriminaci nikdo neregistroval, alespoň mnou oslovení respondenti považují tyto 

případy za nepodstatné. Co se týče institucionální diskriminace, všichni respondenti 

uvedli problém vnímání Ukrajinců ze strany domácího obyvatelstva, kdy stále 

přetrvávají negativní stereotypy o Ukrajincích, které ovlivňují postavení Ukrajinců v 

české společnosti, izolují je a brání v integraci. A tak je vůči těmto kategoriím 

Ukrajinců (se statusem dlouhodobý pobyt a podnikatelé) aplikován model 

diferencovaného vyloučení nebo segregace, kdy se přistěhovalci stávají národnostními 

menšinami, jež jsou součástí občanské společnosti (jako zaměstnanci, spotřebitelé, 

majitelé atd.), ale bez přístupu k účasti v mnoha oblastech hospodářského a politického 

života, bez přístupu k sociálnímu zabezpečení, institutu občanství atd. V rámci 

rozhovorů se vyskytla informace, že většinou za negativním vnímáním Ukrajinců ze 

strany Čechů mohou Ukrajinci ze západní části, protože právě oni masově pracují na 

nekvalifikovaných pozicích, údajně kvůli nim se v médiích objevují informace o vysoké 

kriminalizaci ukrajinské menšiny v ČR a různé další problémy. 

Opačná situace je v případě ukrajinských migrantů se statusem azyl nebo 

doplňková ochrana. Práva těchto migrantů jsou srovnatelná s právy migrantů s trvalým 

pobytem, tj. mají úplný přístup k sociálnímu státu a ekonomickým strukturám státního 

systému.  

Další problém je integrace do hostitelské společnosti. Za hlavní problém se 

považuje příliš velká  angažovanost v ruskojazyčné komunitě, která se z kulturního a 

lingvistického hlediska více podobá a je pro Ukrajince komfortní. Taktéž je zde příliš 

malá angažovanost v české společnosti, všichni respondenti uvedli, že všichni mají mezi 

Čechy známé, ale nikoho nemohou označit jako kamaráda. Příliš velká angažovanost v 

ruskojazyčné komunitě nevyhnutelně vyvolává problém ve zlepšení českého jazyka, 

který migranti považují za hlavní aspekt integrace do hostitelské společnosti. Západní 

Ukrajinci jsou zase v jiné situaci, tato skupina ukrajinských migrantů je uzavřena v 

komunitě svých krajanů ze západní Ukrajiny, nikoliv jako Ukrajinci z východní 

Ukrajiny, kteří se zapojují do abstraktní a multikulturní ruskojazyčné komunity, kam 

spadají Rusové, Bělorusové, Kazaši, Arméni, Ukrajinci z východní části Ukrajiny a 

další národy Asie. Pro migranty ze západní Ukrajiny je náročnější se integrovat do 

hostitelské společnosti, protože jejich komunikační síť je omezena pouze na rodinu a 

ostatní Ukrajince ze západní části. 

Co se týče ekonomické soběstačnosti, Ukrajinci z východní části jsou více 

dynamičtější na trhu práce, protože absolutní většina má vysoké vzdělání převážně v 
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inženýrských profesích. Jsou více sociálně soběstační a snaží se všechny problémy řešit 

sami, tím pádem mají více příležitostí integrovat se do hostitelské společnosti. Ukrajinci 

ze západní části kvůli stylu života v zemi původu a zvyku pracovat v Evropě na 

nekvalifikovaných pozicích jsou více závislí na zprostředkovatelích, kteří jim na jedné 

straně zajišťují práci a zakázky, na straně druhé jejich pracovní podmínky, plat a 

samotná nekvalifikovaná práce nedovolují, aby pracovali s Čechy, a tak pracují se 

svými krajany, mluví pouze v ukrajinštině a nemají šanci komunikovat s Čechy, a proto 

se hůře integrují do české společnosti.  

Co se týče trajektorie vzdělání, někteří respondenti mají problém s uznáním 

kvalifikace ze země původu v ČR kvůli celkové nekompatibilitě studijních programů a 

různých standardů v jednom oboru na Ukrajině a v České republice. Kvůli tomu hodně 

Ukrajinců jsou nuceni pracovat v nekvalifikovaných zaměstnáních bez ohledu na jejich 

například vysokoškolské vzdělání. Všichni respondenti uvedli, že vzdělání je důležitý 

pro-integrační faktor, a nejenom z hlediska znalostí a sociálního kapitálu, ale i z 

hlediska integračního procesu do hostitelské společnosti, protože vzdělávací proces 

předpokládá interakce s Čechy.  

Migranti s dlouhodobým pobytem, studenti a podnikatelé ukázali menší zájem 

participovat na veřejném životě, v municipálních spolcích, na regionální a lokální 

úrovni z důvodu nedostatku času, jiných zájmů a celkově kvůli pracovnímu a 

studijnímu zatížení. Migranti se statusem pobytu azyl a doplňková ochrana naopak 

regulérně navštěvují integrační centra a jsou členy dalších kulturních a sociálních 

spolků. Vedou veřejně aktivní styl života z důvodu menšího časového zatížení a 

nedostatku sociálních kontaktů, tyto aktivity jim dle jejich komentářů pomáhají 

jednodušeji zvládat osamělost.  

Poslední bariérou na cestě integrace do hostitelské společnosti jsou 

zprostředkovatelé či tzv. „klientský systém“, který se nejvíce vztahuje k emigrantům ze 

západní Ukrajiny. Tito zprostředkovatelé izolují migranty od české společnosti a 

přebírají si starost o vyřizování dokumentů, hledání zakázek, celkově provázejí 

migranta po celou dobu pobytu až po návrat domů. Migranti z východní Ukrajiny 

takové problémy nemají, protože přijíždějí do ČR samostatně a nesou osobní 

zodpovědnost za pobyt a svůj život v ČR. Všechny potřebné operace spojené s pobytem 

v ČR realizují samostatně: hledají si ubytování, pracovní uplatnění, mají obvykle velkou 

síť známých mezi Čechy v práci, ve škole atd. Tím pádem jsou migranti z východní 

Ukrajiny lépe zapojení do hostitelské společnosti.  



  

 

83

  

Podstatou Integrační politiky ČR vůči migrantům ze třetích zemí je integrace 

migrantů do hostitelské společnosti. Taková strategie byla zavedena v roce 2005 po 

vstupu ČR do EU a po ratifikaci řady dokumentů, včetně společného přístupu k 

cizincům pocházejících ze států mimo EU. Před rokem 2005 byl v této sféře hlavním 

koncepčním dokumentem „Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR“. Zásady 

jako hlavního aktéra integrace považovaly samotné cizince, přičemž jako kolektivního 

aktéra, tj. kulturně odlišné komunity migrantů. „Imigrační komunity jsou pokládány za 

integrální a obohacující součást společnosti a za plnohodnotné a nezbytné partnery při 

vytváření multikulturní společnosti“. V roce 2005 ČR přijala dokument „Koncepce 

integrace cizinců“. Koncepce od roku 2005 za hlavního aktéra integrace považovala a 

považuje jedince, jako nezávislou osobu, tj. integrace byla přehozena na jeho 

(migrantovo) osobní úsilí a odpovědnost vedoucí k jeho samostatnosti, nezávislosti a 

začlenění do společnosti. Cizinec je vnímán především jako člen společnosti, nikoliv 

jako příslušník určité komunity. Tímto ČR v roce 2005 zastavila politiku budování 

multikulturní společnosti a přešla na politiku integrace migrantů do struktur hostitelské 

společnosti s následnou asimilací. Zde je vidět tendence k individualizaci integračního 

procesu. 

 

 

 

 

Summary 
The Ukrainian nation as well as the Ukrainian emigrants in the Czech Republic 

is a very heterogeneous minority; in some aspects of life in the Czech Republic, these 

groups of Ukrainian emigrants are completely antagonistic. Regional heterogeneity in 

the country of origin directly defines the ability of Ukrainians to integrate into host 

societies abroad. The cultural and mental divide of the inhabitants of western and 

eastern Ukraine was justified by historical development, because the eastern parts of the 

present historical Ukraine belonged to the Russian Empire. The regions of Western 

Ukraine were part of the various states, sometimes changing their status (some regions 

belonged to Austria-Hungary, to the Czech-Slovak Republic, to Romania, to Hungary). 

This explains the cultural and mental heterogeneity of the inhabitants of the eastern and 

western parts of present-day Ukraine. The difference in the social characteristics of the 
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inhabitants of Western and Eastern Ukraine is justified by the economic parameters of 

both parts. Eastern Ukraine Historic was an industrial region with deposits of various 

natural resources. The inhabitants are more educated, more atheistic and have a more 

individualized lifestyle. Western Ukraine is a historical agrarian region, residents do not 

have any sense to educate themselves because of the set-up system abroad for low-

skilled jobs, emigration has a family and community character with self-isolation within 

their community in the target state. Historical inhabitants of Western Ukraine emigrate 

westwards to European states. On the contrary, the inhabitants of eastern Ukraine 

traditionally emigrate to Russia and other eastern states. 

In essence, the tendency towards the integration of Ukrainians in the Czech 

Republic from beginning to end depends on two aspects: 1. From what region of 

Ukraine comes the migrant; 2. What is the residency status in the Czech Republic. 

These two aspects have the greatest impact on the status of the migrant in the Czech 

Republic and its ability to integrate into the economic and social structures of the Czech 

Republic (access to the labor market, exploitation of the possibilities in the welfare 

system, etc.). 

The current migration and integration policy of the Czech Republic is trying to 

respond to the current and future emigration trend of Ukraine, for example, today I am 

working on special integration projects exclusively for the Ukrainians (Project of 

Ukraine, Ukraine mode etc.). These projects presuppose the temporary stay of 

Ukrainians in the territory of the Czech Republic and they do not expect to extend the 

residence longer than stated in the contract. According to integration typology, the 

integration system more suit the characteristics of the differentiated exclusion or 

segregation model. 

Another confirmation of the application of this type of integration model to 

Ukrainians in the Czech Republic may be the analysis of the problem of long-term 

residents and business visas. These migrants account for the largest number of legally 

resident migrants from Ukraine in the Czech Republic. As a major problem in the Czech 

Republic, these migrants consider the access to health care limited by the possibility of 

obtaining only commercial health insurance, which does not provide the possibility to 

receive full health care according to the law, plus the care is paid from own funds. The 

second problem is discrimination, no individual discrimination has been registered, at 

least I consider these cases to be irrelevant. Regarding institutional discrimination, all 

respondents mentioned the problem of perceiving Ukrainians from the domestic 
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population, where the program continues to negatively affect the Ukrainians, which 

affect the position of Ukrainians in society in the Czech Republic, isolate them and 

obstruct integration. As a result, a differentiated exclusion or segregation model is 

applied to these categories of Ukrainians (long-term residents and entrepreneurs), where 

immigrants become national minorities that are part of civil society (such as employees, 

consumers, owners, etc.) but without access to participation In many areas of economic 

and political life, without access to social security, the citizenship institute, etc. During 

the interviews there was information that mostly Ukrainians from the Czech Republic 

are negatively perceived by Ukrainians from the West because they are massively 

working on low-skilled jobs, Because of them, the newspaper reports about the high 

criminalization of the Ukrainian minority in the Czech Republic and various other 

problems. 

The opposite situation in the case of Ukrainian migrants with status of asylum or 

subsidiary protection. The right of these migrants is aligned with the rights of migrants 

with permanent residence, ie full access to the welfare state and economic structures of 

the state system. 

Another problem is integration into the host society. As a major problem, I 

consider too much engagement in the Russian-speaking community, which from a 

cultural and linguistic point of view is more similar and comfortable for the Ukrainians. 

She also had too much engagement in Czech society, all respondents said they all have 

well-known Czechs, but they can not mark anyone as a friend. Too much engagement in 

the Russian-speaking community inevitably raises the problem of improving the Czech 

language, which I consider migrants to be a major aspect of integration into the host 

society. Western Ukrainians are in a different situation, this group of Ukrainian 

migrants is closed to the community of their compatriots from Western Ukraine, not 

Ukrainians from Eastern Ukraine who are involved in an abstract and multicultural 

Russian-speaking community where Russians, Belarusians, Kazakhs, Armenians, 

Ukrainians from the eastern part Ukraine and other Asian nations. Migrants from 

Western Ukraine are more demanding to integrate into the host society, because the 

communication network is limited only by the family and other Ukrainians from the 

western part. 

As far as economic self-sufficiency, Ukrainians from the eastern part are more 

dynamic in the labor market, because the absolute majority has a high education mainly 

in engineering professions. They are more socially self-sufficient and try to solve all 
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problems by themselves, thus having more opportunities to integrate into the host 

society. Ukrainians from the West, due to the local lifestyle in their country of origin 

and the habit of working in Europe for low-skilled jobs, are more dependent on 

intermediaries who provide them with jobs and contracts, on the one hand. On the other 

hand, working conditions, reward and low-skilled work itself do not assume that they 

will work with the Czechs, so people work with their compatriots, speak only in 

Ukrainian and have no chance to communicate with the Czechs and therefore integrate 

into Czech society. 

Regarding the education trajectory, some respondents have a problem with 

recognition of qualifications from the country of origin in the Czech Republic due to the 

overall incompatibility of study programs and different standards in one field in Ukraine 

and the Czech Republic. Because of this many Ukrainians are forced to work low-

skilled jobs, regardless of the presence of high education. All respondents stated that 

education is an important pro-integration factor, which is important not only in terms of 

knowledge and social capital, but also in terms of the integration process in the host 

society, because the education process presupposes interaction with the Czechs. 

Long-term migrants, students and entrepreneurs have shown less interest in 

participating in public life, in municipal associations, at regional and local levels due to 

shortcomings in time, other interests, and due to work and study burdens. Asylum-

seekers and supplementary protection migrants on the other hand regularly visit 

integration centers and are members of other cultural and social associations. They have 

a publicly active lifestyle due to less time and lack of social contacts, these activities are 

according to their comments, they help them simply manage loneliness. 

The last barrier to integration into the host society is the intermediary or the so-

called "client system" most relevant to the emigrants from Western Ukraine. These 

intermediaries isolate migrants from the Czech society and take care of document 

handling, job search, total migrant travel after the period of stay until returning home. 

Migrants from eastern Ukraine do not have such problems because they come to the 

Czech Republic alone and have a personal responsibility to stay and live in the Czech 

Republic. All the necessary operations connected with the stay in the Czech Republic 

are carried out separately: they are looking for accommodation, work experience, they 

have a common network of Czechs at work, at school, etc. Thus migrants from eastern 

Ukraine are better involved in the host society. 
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The essence of the Czech Republic's Integration Policy towards migrants from 

third countries is the integration of migrants into the host society. Such a strategy was 

introduced in 2005 after the accession of the Czech Republic to the EU and after 

ratification of a number of documents, including a common approach to foreigners 

coming from non-EU countries. Prior to 2005, the main conceptual document in this 

sphere was "Principles of the concept of integration of foreigners in the Czech 

Republic". Principles of integration were the main actors of integration, and as a 

collective actor, ie a culturally diverse migrant community, "Immigration communities 

are considered to be an integral and enriching part of society and as full and necessary 

partners in the creation of multicultural society. In 2005 the Czech Republic adopted the 

"Concept of the Integration of Foreigners". Since 2005, the concept has been considered 

and regarded by an individual as an independent person as the main actor of integration, 

ie integration has been thrown into his (migrant) personal efforts and responsibilities 

leading to his autonomy, independence and inclusion in society. A stranger is perceived 

primarily as a member of society, not as a member of a community. Thus, in 2005, the 

Czech Republic stopped the policy of building a multicultural society and moved to a 

policy of migrant integration into the host society's strictures, followed by assimilation. 

There is a tendency to individualize the integration process. 
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Přílohy 
Příloha č. 1. Tabulka tematické analýzy 

Téma Subtéma 

1. Teritoriální původ  Západ/východ 

 Preference migrace na východ nebo 

západ definována regionálním původem 

 Migranti ze západu se hůře integrují do 

hostitelské společnosti v ČR 

  

2. Český jazyk  Klíčový aspekt integrace 

 Realizace svých potřeb a přání  

 Velké angažmá v ruskojazyčné 

komunitě je hlavní překážkou  

 Slabá angažovanost do české společnosti 

3. Orientace cizinců ve společnosti  Nemají problémy 

 Znalosti o ČR před přestěhováním 

4. Vztah s českou komunitou 

(Rozvíjení vzájemných vztahů mezi 

komunitami) 

 Slabá angažmá 

5. Vztah s ruskojazyčnou komunitou 

(Rozvíjení vzájemných vztahů mezi 

komunitami) 

 Příliš velká angažmá 

6. Ekonomická soběstačnost  Vysoce kvalifikovaná práce (východ) 

 Méně kvalifikovaná práce (západ) 

7. Zdravotní péče  Závislost na statusu pobytu 

 Problém komerčního pojištění 

 Azyl a doplňková ochrana (VZP) 

 Jazyková bariéra 

8. Postupné nabývaní práv v 

závislosti na délce pobytu 

 Trvalý pobyt 

 Občanství 
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9. Participace na veřejném životě  Závislost na statusu pobytu 

 Studenti a podnikatelé (nízká 

participace) 

 Azyl a doplňková ochrana (velká 

participace) 

 Čas 

10. Integrace na lokální a regionální 

úrovni (integrační centra) 

 Integrační centra 

 Status pobytu 

 Čas 

 Zaostalost integrační politiky 

11. Náboženské vyznání (Ostatní 

bariéry integrace) 

 Křesťani 

 muslimové 

12. Diskriminace (Ostatní bariéry 

integrace) 

 Individuální  

 Institucionální/systémová 

 Přístup majority 

 Pravicové strany  

 Migranti s azylem a doplňkovou 

ochranou 

Zprostředkovatelé  „Klientský systém“ 

 Západní Ukrajina 

Zdroj: vlastní 

 

Příloha č. 2: Cross-disciplinární integrace 

Kategorie Determinanty 

Trh a prostředky (Markets and Means) zaměstnanost (Employment) 

 bydlení (Housing) 

 vzdělání (Education) 

 zdraví (Health) 

Sociální kontakty (Social Connection) sociální spojení (Social Bridges) 

 sociální vazby (Social Bounds) 

 sociální vztahy (Social Links) 

Asistence (Facilitators) jazykové a kulturní dovednosti 
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(Language and Cultural Knowledge) 

 bezpečnost a stabilita (Safety and 

Stability) 

Základní (Foundation) práva a občanství (Rights and 

Citizenship) 

Zdroj: Ager a Strang, 2008: 170 

 

Příloha č. 3: Model dimenze sociální integrace 

Úroveň integrace Determinanty 

Strukturální integrace migrantů 

(Structural integration policies) 

1) Trh práce (Labour market policies) 

2) Etnická podnikatelská činnost 

(Ethnic entrepreneurship) 

3) Vzdělání (Support for education) 

4) Profesní a odborné školení (Support 

for vacational training) 

5) Ubytování (Housing) 

6) Nabývání občanství/naturalizace 

(Naturalisation policies) 

7) Občanská a politická participace 

(Promoution of civic participation) 

Kulturní integrace (Cultural 

integration policies) 

1) Výuka češtiny (Language training) 

2) Podpora kultury migrantů (Support 

for immigrants’ culture) 

3) Náboženství migrantů (Negotiation 

support for religious practice) 

4) Sport (Support for sporting 

activities) 

Interaktivní integrace (Interactive 

integration policies) 

 

Identifikační integrace 

(Indentificational integration) 

1) Sociální vztahy 

2) Kontakty s úřady a institucemi 

 

1) Ztotožnění se se společností 

2) Proces naturalizace a asimilace 
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Zdroj: Bosswick a Heckmann, 2006: 1–35. 

 

Příloha č. 4: Reiting Ukrajiny a ČR v jednotlivých doménách  

Název Popis Pozice ČR 

v ratingu  

Pozice Ukrajiny 

v ratingu  

Index sociálního 

progresu (The Social 

Progress Index) 

(2015) 

Rating států dle 

vymoženosti 

z hlediska sociálního 

rozvoje 

 

 

22 

 

 

62 

Přímé zahraniční 

investice (Foreign 

Direct Investment) ($) 

(2016) 

Jde o investice do jiné 

země za účelem 

získání podílu na 

kmenových akciích a 

rozhodovacích 

pravomocích 

 

 

 

5 006 911 507 

  

 

 

 

 

 

4 509 000 000 

Index svrchovanosti 

zákonu (The Rule of 

Law Index) (2010) 

Rating států, dle 

zajištění u 

univerzálních 

principů 

svrchovanosti zákonů 

a právního prostředí.  

 

 

 

17 

 

 

 

78 

Index efektivity 

národních 

vzdělávacích systémů 

(Global Index of 

Cognitive Skills and 

Educational 

Attainment) (2016)  

Měření efektivity a 

vymožněnosti států ve 

sféře vzdělání dle 

britské společnosti 

Pearson  

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

42 

 

Index lidského Je prostředek pro   
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rozvoje (Human 

development index) 

(2016)   

srovnání klíčových 

rozměrů lidského 

rozvoje, mezi které 

patří: dlouhý a zdravý 

život, přístup ke 

vzdělání a životní 

standard atd. 

 

 

 

28 

 

 

 

81 

Index národního štěstí 

(Happy Planet Index) 

(2016)  

Index lidského 

blahobytu a 

environmentálního 

prostředí 

 

92 

 

100 

Index rozkvětu 

Institutu Legatum 

(The Legatum 

Prosperity Index) 

(2016)  

Index založen na 

kombinaci různých 

ukazatelů, které 

dohromady měří 

vymoženosti států 

světa z hlediska jejich 

rozkvětu 

 

 

 

27 

 

 

 

107 

Indext globální 

konkurenceschopnosti 

(The Global 

Competitiveness 

Index) (2016)  

Raiting států dle 

ukazatelů 

ekonomické 

konkurenceschopnosti 

podle Světového 

ekonomického fóra 

(World Economic 

Forum) 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

85 

Hrubý národní 

produkt (Gross 

National Income)  ($) 

(2016)  

Je celková peněžní 

hodnota statků a 

služeb vytvořená za 

dané období občany 

daného státu. Pro 

porovnání hodnoty se 

přepočítávají na 

 

 

 

 

 

43 (18 370 $)  

 

 

 

 

 

118 (3 560 $)  
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jednoho obyvatele. 

Zvyšování a 

snižování se 

vyhodnocuje jako 

tempo růstu 

ekonomiky  

Zdroj: vlastní  

 

Příloha č. 5: Nabývání českého občanství občany Ukrajiny 

 
(Uherek, 2016: 9) 

 

Příloha č. 6: Vztah k národnostem (od nejvíce k nejméně sympatickým)  

Vztah k:  

Čechům 1,7 

Slovákům 2,0 

Francouzům 2,3 

Švédům 2,5 

Angličanům 2,6 

Polákům 2,7 

Rakušanům 2,8 

Řekům 2,9 
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Maďarům 3,0 

Japoncům 3,1 

Američanům 3,3 

Indům 3,4 

Němcům 3,5 

Litevcům 3,6 

Izraelcům 3,9 

Rusům 4,0 

Srbům 4,0 

Číňanům 4,1 

Ukrajincům 4,3 

Turkům 4,4 

Kurdům 4,5 

Afgháncům 4,6 

Iráčanům 4,6 

Palestincům 4,7 

Pozn.: maximum = 1, minimum = 7 

Zdroj: (Kunštát, 2005) 

 

Příloha č. 7: Počet nekvalifikovaných pracovníků na trhu práce 
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Zdroj: OECD Skill Outlook, 2017 

 

Příloha č. 8: Cizinci ze třetích zemí, kteří nepracují, nestudují, nenavštěvují další 

rekvalifikační kurzy a tréningové činnosti 
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Zdroj: MIPEX, 2015: 12 

 

 

 


