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Vlivem výrazné akcentace témat a událostí spojených s migrací, migračními vl
nami, a také témat spojených se životem cizinců na území ČR v posledních letech, 
mohlo dojít k posílení společenského mínění, že se Česká republika tématu integrace 
cizinců začala věnovat spíše až pod tlakem těchto významných událostí. Připomeňme 
zde pouze ty nejvýraznější události z posledního období, jakými byly např. Evropská 
migrační krize spojená s pohybem jak uprchlíků, tak ekonomických migrantů vrcho
lící v roce 2015, dále od února 2022 trvající ukrajinská uprchlická krize spojená s vá
lečnou operací Ruské federace na Ukrajině. K těmto výrazným nejen migračním, ale 
i politickým událostem nutno samozřejmě přičíst i dlouhodobě přetrvávající široký 
diskurz odborné i laické veřejnosti nad vztahy majority a cizinců probíhající napříč 
jednotlivými státy.1

V rámci odborné veřejnosti je populace cizinců2 žijící na území České republiky 
považována za (poměrně) obtížně výzkumně dosažitelnou populaci z hlediska mapo
vání a analýzy jevů a procesů souvisejících s jejich i/migrací a integrací do struktur 
hostitelské společnosti. Tematika výzkumu integrace cizinců žijících na území České 
republiky se dlouhodobě nachází v diskursu mnoha vědeckých oborů -  české etno
grafie, historie, sociologie, demografie, geografie, antropologie. A jak vývoj migrač
ních studií od „ekonomistické“ demografie či historie až po výzkum sociokulturních 
hodnot a norem3, tak i výzkumná praxe ukazují potřebu potlačení akcentu socio-eko- 
nomických otázek souvisejících s imigrací, a to právě ve prospěch zaměření výzkumu 
také na hodnotové orientace cizinců žijících na území České republiky.

' Horáková, M. (2010). Historie výzkumu v oblasti migrace ve Výzkumném ústavu práce 
a sociálních věcí v Praze. In Dizdarevič, S.M., Dobiášová, K., Drbohlav, D„ Háva, P„ Hnilicová, 
H, Hofírek, O., Horáková, M., Klvaňová, R., Leontiyeva, Y„ Nekorjak, M., Souralová, A., 
Štica, P., Vavrečková, ]., Vojtková, M. (2010). Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti 
migrace -  Kolektivní monografie. Evropská migrační síť, Ministerstvo vnitra České republiky. 
ISBN 978-80-254-8008-3.

2 Dle Zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky rozumíme pod 
pojmeme cizinci rozumíme osoby, které nejsou občanem České republiky, včetně občanů 
Evropské unie. Z hlediska integrace se jedná zejména o cizince s dlouhodobým, u občanů 
Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR.

3 Nešpor, Z. R. (2004). Antropologie a migrační studia z perspektivy výzkumu hodnot. In 
Budil, I., Horáková, Z. (2004). Antropologické symposium III. Sborník. Fakulta humanitních 
studií ZČU v Plzni, Katedra antropologie.
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Ve velké zkratce zde lze konstatovat, že i/migrace přináší změnu, a to jak v zemích 
původu cizinců, tak v hostitelských zemích. Přirozená snaha hostitelské a přistěho- 
valecké populace uchovat si vlastní sociální identitu stejně tak přirozeně vytváří a sti
muluje ve společnosti určité sociální napětí, které za jistých okolností může přerůst 
až v sociální konflikt/y. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) se 
od roku 2010 systematicky věnuje aplikovanému výzkumu vybraných témat integrace 
cizinců žijících na území ČR4, včetně mapování mezikulturního povědomí a inter- 
kulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů5. Realizo
vaná teoreticko-empirická studie, která bude publikována na podzim 2022, se věnuje 
vysvětlení klíčových teoretických rámců, které jsou relevantní pro následné měření 
kulturních hodnot ruských a ukrajinských i/migrantů, dlouhodobě žijících na území 
Hlavního města Prahy6. Z řady různých teoretických přístupů byly vybrány často ci
tované teoretické rámce dvou Holanďanů, Geerta Hofstedeho a Fonse Tompenaarse, 
kteří použili stupnice pro vyjádření rozdílů národních kultur při použití základních 
tendencí v chování příslušníků každé kultury čili kulturních dimenzí. Jinak řečeno, 
kulturní dimenze postihují chování člověka každé společnosti a jedná se například 
o vztah k autoritám, vztah mezi jednotlivcem a kolektivem apod. Vzhledem k tomu, 
že kultura nachází své projevy v různých dimenzích, může být měřena ve vztahu 
ke kulturám jiným. Bylo proto vybráno několik kulturních dimenzí měřených kvan
titativním způsobem. Při realizaci kvalitativního šetření s ruskými a ukrajinskými 
migranty byla použita metoda hloubkových rozhovorů, v rámci kterých byl také

4 Detailněji viz seznam publikací z jednotlivých výzkumů VÚPSV, v. v. i., Praha: https://www. 
vupsv.cz/publikace-vyzkumnych-pracovniku/?vupsv=l&pracovnik=42.

5 Projekt „Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé 
populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy”, realizovaný Výzkumným 
ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., byl výzkumným týmem realizován v průběhu roku 
2021 a kofinancován z veřejné výzvy Ministerstva vnitra ČR „Integrace cizinců 2021“.

6 V rámci kvantitativní části výzkumu bylo navrženo a realizováno doposud ojedinělé 
kvótní terénní šetření, zaměřené na státní příslušníky Ruské federace a Ukrajiny, 
s paritním zastoupením ve výběrovém souboru. Za účelem sestavení kvót byla provedena 
sociodemografická analýza a analýza dat územního rozložení vybraných subpopulací cizinců 
z dat Ředitelství cizinecké služby v agregovaných tabulkových přehledech poskytnutých ČSÚ. 
Kvótní výběr zohledňoval nevázané kvóty podle druhu povolení k pobytu (dlouhodobý/trvalý), 
pohlaví, věku (věkové skupiny 18-29, 30-44, 45-59, 60+)- Poměr státních příslušností Ruské 
federace a Ukrajiny byl paritně stanoven na 1:1, tj. 500 a 500 rozhovorů. Finální výběrový 
soubor obsahoval 500 respondentů se státní příslušností Ruské federace a 501 respondentů 
se státní příslušností Ukrajiny (N = 1001). Při výběru byli kontaktováni státní příslušníci 
Ruské federace a Ukrajiny ve věku 18 a více let s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, tedy 
s vízem nad 90 dnů, s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR. V rámci kvalitativního 
výzkumu bylo realizováno 51 hloubkových rozhovorů s cizinci vybraných subpopulací. 
Rozložení zkoumaného souboru bylo vyvážené z hlediska rozložení dle státní příslušnosti 
(27 respondentů Ruské federace a 24 respondentů z Ukrajiny), ale ne dle pohlaví (35 žen 
a 16 mužů) či povolení k pobytu na území ČR (39 cizinců s trvalým pobytem a 16 s přechodným 
pobytem). Vzhledem k výše již zmíněným epidemickým omezením nebylo možné se v těchto 
ohledech pokoušet o paritu zastoupení ve zkoumaném vzorku.
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využit Bennettův vývojový model interkulturní citlivosti7, založený na dichotomii 
etnocentrické a entorelativní fáze při intenzivním styku s alternativními kulturami. 
Dále bylo prostřednictvím vybraných morálních postojů8 reflektováno pojetí hodnot 
mezikulturního teoretika Shaloma Schwartze pracující s hodnotami jako kritérii uží
vanými lidmi pro výběr a ospravedlňování činností a pro oceňování lidí; dále pracuje 
s významem sociální zkušenosti, obsahem hodnot apod.

V rámci kvantitativní části výzkumu byly mapovány vybrané základní hodnotové 
orientace zkoumaných subpopulací cizinců (tj. Ukrajinců a Rusů), zvyky a tradice, 
akulturace, vybrané otázky spojené s rodinou a rodičovstvím, dále vybrané kulturní 
dimenze9, z nichž níže detailněji uvádíme měření a srovnání vybraných morálních 
postojů mapovaných v rámci tematické části věnované partikularizmu u Rusů 
a Ukrajinců. Pro potřeby sběru dat byl řešitelským týmem vytvořen dotazník, který 
obsahoval několik, návazně řazených, tematicky zaměřených částí, obsahem umož
ňující také srovnání dat s výsledky předcházejících průzkumů veřejného mínění 
realizovanými v ČR („Naše společnost, CVVM a ISSP10 z let 2012 a 2013) a v Ruské 
federaci'1 (ISSP z let 2012 a 2013 -  detailněji viz následující výčet tematických bloků 
dotazování).

Připomeňme, že rozdíly migračních vzorců mezi Rusy a Ukrajinci se dlouhodobě 
promítají do rozdílů zastoupení mužů a žen mezi subpopulacemi státních příslušníků 
Ruské federace a Ukrajiny žijícími na území České republiky12. Zatímco pro Rusy 
bylo typické a časem posilující zastoupení mladé studentské (zejména) vysokoškolské 
a středoškolské generace vychýlené ve prospěch studentek, u Ukrajinců převažoval 
a posiloval typ pracovní migrace napříč sektorovou a oborovou strukturou trhu 
práce, přičemž v posledním období posílila hospodářská odvětví druhého sektoru 
nakloněné charakterem požadované práce spíše mužům, např. odvětví těžkého a leh
kého strojírenství, stavebnictví, atd. Naopak za poslední dva roky (2020 až 202113) se 
uskromnila (do té doby) poměrně rozbujelá odvětví sektoru služeb zaměřené na po
hostinství a ubytování, tj. dvě odvětví dlouhodobě poskytující pracovní uplatnění 
zejména Ukrajinkám. V průběhu posledních cca 10 let se mírně posílilo zastoupení 
(zejména) Ukrajinek a Rusek ve vzdělávání a poskytování zdravotní a sociální péče14,

7 Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DM1S)

8 Z větší části převzatých z výzkumu „Naše společnost" CVVM, Sociologického ústavu AV 
ČR, v. v. i.

9 Individualizmus, vyhýbání se nejistotě, univerzalismus a parlikularizmus, kolektivizmus 
a individualizmus, vzdálenost mocenských pozic.

10 Mezinárodního šetření International Social Survey Programme (ISSP.

11 Na Ukrajině bohužel tato šetření realizována nebyla nebo nebyly zveřejněny jejich výsledky.

12 Neméně tomu tak je v průběhu, a možná také po, tzv. ukrajinské uprchlické krizi v roce 2022, 
kdy byla výrazně narušena mírná převaha mužů u ukrajinské subpopulace žijící na území ČR 
výrazně ve prospěch žen s (zejména jedním nebo dvěma) dětmi.

13 Období ovlivněné situací se šířením nemoci covid-19.

14 Tento trend byl následně ještě více posílen v rámci zaměstnanosti ukrajinských uprchlic.
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ovšem z důvodu např. nevyhnutelného zajištění a dodržování požadavků na vzdě
lání a uznávání dosaženého vzdělání (např. proces nostrifikace) v těchto odvětvích, 
a také např. z důvodu dlouhodobě problematické situace v oblasti výše odměňování 
za vykonanou práci v těchto odvětvích, je proces posilující zaměstnanost (nejen) 
žen-cizinek (v tomto případě zejména Ukrajinek) v těchto dvou odvětvích spíše 
pozvolný.

S účelem pobytu Ukrajinců a Rusů samozřejmě souviselo i vzdělanostní rozložení 
šetřených podsouborů. Zatímco mezi Ukrajinci významně převládaly osoby vyučené 
a se středoškolským odborným vzděláním, u Rusů převládaly osoby středoškol
sky a vysokoškolsky vzdělané. Naopak vzdělanostní strukturální shoda mezi Rusy 
a Ukrajinci byla zjištěna v pólech vzdělanostní struktury, a to v zastoupení osob se 
základním vzděláním a postgraduálním vzdělání.

Zaměřme se nyní na dílčí zjištění výzkumu. V míře důležitosti jednotlivých 
hodnotových orientací se Češi, Rusové a Ukrajinci zásadně nijak nelišili a naprostá 
většina mapovaných životních hodnot pro ně byla velmi až docela důležitá, odlišo
vali se však v akcentu míry jejich důležitosti. Zejména Rusové označili za nejdůle
žitější nejvíce skutečností. Pro Čechy byla nejdůležitější spokojená rodina a pomoc 
rodině a přátelům, pro Ukrajince byla na prvním místě výhradně rodina. Češi méně 
kladli důraz na podnikání, vlastnictví hezkých věcí, dosažení významného posta
vení ve společnosti, na to mít práci, která by jim umožňovala řídit činnost jiných lidí 
a snahu žít podle náboženských zásad. Ve srovnání s výsledky za českou majoritu se 
u ruských a ukrajinských migrantů objevil faktor vypovídající o potřebě vydělávat 
finance potřebné pro život, a to jakkoliv, jenom nebýt odkázán na podporu od státu. 
Byly identifikovány rozdíly mezi těmi, kteří plánují opustit ČR a těmi, kteří zde hod
lají zůstat žít. Faktor podnikání a kariéry ukázal rozdílnou míru vlivu související 
s rozhodováním o odchodu z ČR, méně významný byl u Ukrajinců nežli u Rusů. Fak
tor „ideál dobré práce" měl u „odcházejících" jak Rusů, tak Ukrajinců menší význam 
než u těch, kteří zde chtějí zůstat žít. Naopak faktor „vztah ke svému okolí" byl silnější 
v případě usídlených Rusů. Tlak nutnosti opustit ČR z důvodu získání jakékoliv práce 
a nutného výdělku se projevil více u Ukrajinců. Ukrajinci a Rusové se lišili v intenzitě 
jejich pocitu domova v ČR ve všech faktorech hodnotových oblastí. Faktor „podni
kání a kariéra" více souvisel s pocitem odcizení u Rusů, naopak k jejich pocitu cítit se 
v ČR jako doma přispívaly faktory „bohatý individuální život" a „ideál dobré práce", 
naopak u Ukrajinců (zřejmě z důvodů nenaplnění) přispívaly tyto faktory k pocitu 
odcizení. Faktor „vztah ke svému okolí" významně souvisel s pocitem Rusů cítit se 
v ČR jako doma, a naopak faktor „jakékoliv práce a nutného výdělku" naopak souvi
sel s jejich silným pocitem odcizení od české společnosti. Vysoký sociální status jak 
Rusů, tak Ukrajinců souvisel s faktorem hodnot „bohatého individuálního života" 
a faktorem „ideálu dobré práce". Naopak nízký sociální status souvisel u obou subpo- 
pulací s faktorem „jakékoliv práce a nutného výdělku". Faktor „rodina a tradice" byl 
silnější u Ukrajinců, kteří neurčili svůj sociální status.
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Opakovaně se potvrdilo, že Rusové a Ukrajinci si zde cení zejména zdravotní 
péče15. Dále také systému sociálního zabezpečení, fungování demokracie, také spra
vedlivého a rovného zacházení. U hodnot souvisejících s „českou národní identitou" 
(tj. literatura a umění, historie, sport, ozbrojené síly) bylo kolem 25-33 % odpovědí 
„je mi to jedno", kdežto u položek ostatních (tj. fungování různých systémů v ČR, 
s výjimkou ekonomiky), byl podíl těchto odpovědí nižší (do 10 %). Čtvrtina respon
dentů si necenila žádné z uvedených položek (spíše více Ukrajinci). Byl identifikován 
vskutku podstatný rozdíl mezi těmi respondenty, kteří chtějí z ČR odejít a těmi, kteří 
zde naopak plánují zůstat žít. Až více než třetina Ukrajinců a Rusů, kteří měli v plánu 
z ČR odejít, si na ČR necenila žádnou z uvedených položek, dokonce ani zdravotní 
péče ne. U cizinců se zájmem z ČR odejít klesal význam jak hodnot národní identity 
s naší společností, tak i význam Česka jako státu a jeho sociálně-ekonomických vý
dobytků, a to jak mezi Rusy, tak mezi Ukrajinci. Dvě nejstarší věkové kohorty Rusů 
a Ukrajinců pozitivně oceňovaly sociálně-ekonomický rozměr Česka, naopak nej
méně si ho cenila nejmladší generace Rusů.

Téměř polovina respondentů se nedomnívala, že lidi, kteří nesdílejí české zvyky 
a tradice, nemohou žít jako Češi. O potřebě sdílení českých zvyků a tradic byla pře
svědčena menší část Rusů a Ukrajinců, a to bez rozdílu pohlaví. O nutnosti sdílet 
české tradice a zvyky pro úspěšný integrační proces nebyla významně více přesvěd
čena zejména druhá nejmladší generace ve věkové kohortě 24 až 34 let (více než polo
vina z nich). O potřebě poskytování vládní pomoci pro uchovávání národních zvyků/ 
tradic byli přesvědčeni spíše Ukrajinci, naopak s poskytováním vládní pomoci pro 
tyto účely nesouhlasila pětina Rusů a desetina Ukrajinců.

Byl zjištěn zajímavý poznatek, kdy se polovina respondentů přiklonila ke sta
novisku přizpůsobení se a splynutí národností společnosti se společností majoritní, 
naopak druhá polovina se vyslovila pro zachování specifik jejich národností iden
tity. Rusové byli častěji na svoji vlast velmi hrdí, Ukrajinci projevili spíše poměrnou 
hrdost. Nehrdost na svoji zemi se u Ukrajinců projevila více u nejmladší a střední 
věkové kohorty, u Rusů tomu bylo napříč všemi věkovými kategoriemi, nejméně však 
u nejstarší věkové kohorty.16

Jak Rusové, tak Ukrajinci vyjádřili shodný názor, že Češi s nimi mají poměrně 
dost společného, více však o tomto byli přesvědčeni Rusové. Stručně řečeno, Rusové 
byli toho názoru, že Češi s nimi mají mnoho společného a Ukrajinci zase, že Češi mají 
mnoho společného právě s nimi. O jinakosti Čechů nebyli přesvědčeni ani Rusové, 
ani Ukrajinci.

Rusové i Ukrajinci byli v převážné míře pozitivně nakloněni hodnotě rodiny a ro
dičovství. Ačkoliv jsou děti největší radostí v životě, přeci jen mohou dle vyjádření

15 Schebelle, D„ Kubát, J., Marešová, J„ Olecká, I., Žofka, J. (2020). Souhrnná výzkumná zpráva 
smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR. VÚPSV, v. v. i., Praha. 
ISBN 978-80-7416-381-4. https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vv_018.pdf

16 Otázkou zůstává, jak se tyto postoje hrdosti ke své domovině u Rusů a Ukrajinců žijících 
na území ČR proměnily pod vlivem ukrajinské uprchlické krize v průběhu roku 2022.
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respondentů za jistých okolností představovat příliš velké riziko omezení svobody 
a finanční jistoty svých rodičů. Hodnota rodičovství v perspektivě finanční nároč
nosti a možných kariérních a pracovních omezení minimálně pro jednoho z rodičů, 
se již v postojích Ukrajinců a Rusů začala významně lišit, a to zřejmě nejen z důvodu 
odlišného sociodemografického složení Ukrajinců a Rusů žijících na našem území, 
ale také z důvodu rozdílů v jejich ekonomickém zázemí. Děti, jako finanční zátěž 
a kariérní omezení pro rodiče, vnímali intenzivněji spíše Ukrajinci nežli Rusové. 
Vnímání hodnoty rodiny a rodičovství může být ovlivněno určitými liberálnějšími 
postoji mladé generace, dávající přednost spíše osobní svobodě a kariérním očeká
váním, ale také i určitým tlakem možné finanční nejistoty plynoucí z předpokladu 
vyšších finančních nároků/výdajů spojených s příchodem dětí do rodiny. Dle další 
analýzy lze ovšem závěrem konstatovat, že společenský status Rusů a Ukrajinců je
jich vnímání hodnoty rodiny a výchovy významně neovlivňuje. Nejbenevolentnější 
postoj k českému vlastenectví svých potomků zastávala nejmladší generace. Druhé 
nejmladší generaci ve věku 24 až 35 let by české vlastenectví potomků trápilo nejvíce.

Výsledky empirického šetření navazovaly na poznatky o kulturních dimenzích 
modelů, které byly vypracovány Geertem Hofstedem a Fonsem Trompenaarsem. Je
jich srovnání ukázalo významný posun obou skupin imigrantů (tj. Rusů a Ukrajinců 
žijících na území Hlavního města Prahy) k individualismu, což lze například doložit 
důležitostí, kterou Ukrajinci přikládali jednak osobnímu uznání v práci, tak svým 
zájmům. Zatímco na základě původního Hofstedeho šetření byla míra vyhýbání se 
nejistotě u Rusů a Ukrajinců podstatně vyšší než u Čechů, výsledky kvantitativního 
šetření ukázaly významný posun k nižší míře vyhýbání se nejistotě, což lze doložit 
tím, že se Rusové i Ukrajinci žijící v ČR nebáli životních změn a také tím, že se po
važovali za přizpůsobivé v každé situaci. Zatímco na základě původního Hofstedeho 
šetření byla vzdálenost mocenských pozic u Rusů a Ukrajinců podstatně vyšší než 
u Čechů, výsledky kvantitativního šetření ukázaly významný posun představitelů 
těchto dvou národů k nižší míře vzdálenosti mocenských pozic, což lze doložit kritic
kým přístupem značné části Rusů a Ukrajinců vůči moci a bohatství, tak také význa
mem, který přikládají vlastní samostatné práci.

Při měření dimenze partikularismu a universalismu byla využita stupnice, vyja
dřující, jaké druhy lidského chování ukrajinští a ruští respondenti nepovažují za při
jatelné za žádných okolností (hodnota 1) na straně jedné, a které naopak považují 
za přijatelné kdykoliv (hodnota 10) na straně druhé. Nutno ovšem podotknout, že 
níže uvedené hodnoty, vyjadřující ochotu Rusů a Ukrajinců dodržovat společenskou 
smlouvu (ve vztahu k pravidlům fungování majoritní společnosti) jsou pouze orien
tační vzhledem k obsahu kladených otázek; ohledně přijatelnosti konkrétních forem 
chování se respondenti pravděpodobně hlásili k lepším hodnotám než těm, které od
povídají jejich reálnému chování. Přesněji řečeno, je na místě se domnívat, že oslovení 
ruští a ukrajinští respondenti, při dotazování na morální zásady, měli do jisté míry 
sklon přikrašlovat či zveličovat své morální přesvědčení v tom smyslu, že skrývali či 
nepřiznávali svoji přímou účast či tiché schvalování nelegálních či korupčních praxí, 
probíhajících v zemích jejich původu.

-  77 -



P
ozn. H

o
d

n
o

ta t-test Sig. (2-tailed) rovná 0,000 představuje h
o

d
n

o
tu

 > 0,001. 
*S

tátní příslušníci U
k

rajin
y

 a R
uské federace žijící n

a územ
í H

lavního m
ěsta P

rahy.

poradí 
projevů 

morálního 
chování 

dle celého 
výběrové 
souboru*

Jste státním příslušníkem.../modře vyznačena 
signifikantně vyšší míra tolerance k vybraným projevům  
morálního chováni. Řazeno sestupně od nejméně 
tolerované po nejvíce tolerované.

celkem Ukrajina Ruská federace

Par
Independ

ent
Samples

Test
průměr N st.

odchylka
průměr N St.

odchylka
průměr N st.

odchylka
t-test Sig. 
(2-tailed)

24 Poprat se s policií 2,27 971 2,044 2,77 473 2,390 1,79 498 1,504 0,000

16
žam ěstnávat lidi načerno a neplatit za ně daně a odvody 
státu

2,55 960 2,076 2,95 476 2,288 2,16 484 1,760 0,000

19 Uvést nepravdivé údaje v žádosti o sociální podporu 2,57 965 2,149 2,86 479 2,245 2,29 486 2,011 0,000

12 Řídit pod mírným vlivem alkoholu 2,58 984 2,150 3,05 488 2,399 2,11 496 1,755 0,000

17 Nehledat práci a žít jen  z podpory a darů 2,61 979 2,160 2,93 486 2,281 2,29 493 1,985 0,000

4 Být nevěrná manželovi 2,86 849 2,325 3,08 439 2,403 2,61 410 2,215 0,003

9 Nepřiznat všechny příjmy či majetek při placení daní 2,96 969 2,312 3,33 480 2,404 2,59 489 2,159 0,000

5 Být nevěrný manželce 2,98 823 2,443 3,16 439 2,495 2,77 384 2,368 0,021

3 Zabít v sebeobraně 3,05 959 2,731 3,26 471 2,628 2,85 488 2,816 0,020

14 Kouřit marihuanu nebo hašiš 3,09 986 2,589 3,24 489 2,607 2,94 497 2,565 0,075

21 Zabít zloděje při ochraně vlastního majetku 3,16 946 2,873 3,28 466 2,704 3,05 480 3,027 0,212

7 Lhát pro svůj prospěch 3,22 972 2,366 3,39 479 2,350 3,05 493 2,371 0,023

10 Koupit něco kradeného 3,32 962 2,401 3,62 473 2,429 3,02 489 2,339 0,000

2 Jet načerno ve vlaku, autobusu, tramvaji čl metru 3,34 977 2,596 3,70 484 2,620 2,99 493 2,525 0,000

1 Nechat si nalezené peníze 3,68 957 2,782 4,17 476 2,845 3,19 481 2,631 0,000

18 Dát úplatek 3,71 968 2,685 4,05 477 2,693 3,38 491 2,639 0,000

23 Hrát karty o peníze 3,72 979 2,951 3,91 483 2,857 3,53 496 3,031 0,046

11 Vzít úplatek 3,75 961 2,772 3,97 476 2,695 3,55 485 2,834 0,019

6 Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 4,22 921 3,260 4,17 449 3,075 4,26 472 3,430 0,656

8 Rozvést se 4,83 973 3,403 4,82 479 3,216 4,84 494 3,579 0,935

22 Nelegálně stahovat hudbu a filmy z internetu 5,09 969 3,383 5,05 475 3,198 5,12 494 3,556 0,766

20 Ze žalu se opít 5,13 981 3,232 5,26 484 3,148 5,00 497 3,309 0,193

13 Využít osobní známosti při jednání na úřadě 5,23 980 3,307 5,17 485 3,189 5,28 495 3,421 0,584

15 Z radosti se opít 5,36 987 3,170 5,55 491 3,076 5,18 496 3,254 0,068
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Ve srovnání s Rusy, byla opět u Ukrajinců zaznamenána vyšší míra tolerance vůči 
vybraným formám negativního sociálního chování17.

Pro integrační proces cizinců obecně má velký význam, zdali se v naší společ
nosti cítí býti doma, nebo za svůj domov považují spíše svoji vlast. Závěrem tohoto 
článku bychom rádi upozornili na skutečnost, že vzhledem k dlouhodobé orientaci 
spíše na prezentaci a akcentaci etnických a kulturních rozdílů minorit vůči české 
majoritní společnosti, by měl být otočen nebo alespoň vyrovnán důraz také na vztah 
cizinců, a také české majority, k otázkám pilířů české společnosti a posílení osvěty 
socio-kulturních výdobytků (např. historie, kultury obecně, zvyků a tradic, znalosti 
jazyka, norem společenského chování apod.) české majority. Závěrem jistě dobré 
a důležité položit si také otázku, proč socio-kulturní výdobytky hluboce zaostávají 
za preferencí socio-ekonomických výdobytků české společnosti. Částečnou odpo
věď vidíme v tlaku multikulturalismu, dále v přenosu nedůvěry ve fungování státu 
v zemi původu (v mapovaném období zejména v případě Ukrajiny), a v neposlední 
řadě přetrvávající, ne-li narůstající nedůvěra v nastavení a funkčnost pilířů v samotné 
společnosti České republiky, tj. i u české majority (např. důchodový systém, školství 
a vzdělávání, zdravotnictví, vymahatelnost práva atd.).

Kontakt na autorku: danica.schebelle@vupsv.cz

17 Srovnej s Schebelle, D., Kubát, J„ Kotíková, J., Vychová, H. (2015). Průzkum veřejného 
mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost 
a život v ní. VÚPSV, v. v. i. Praha. ISBN 978-80-7416-225-1.
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