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Abstrakt  

Cílem výzkumu je zkoumat vybrané aspekty mezikulturního vědomí a interkulturní komuni-

kační kompetence u Rusů a Ukrajinců jako podskupiny cizinců z třetích zemí, kteří dlouhodobě pracují 

nebo žijí v ČR. Jsou mapovány jejich kulturní hodnoty a mezikulturní vědomí, včetně jejich právního 

povědomí, tj. jejich názorů na právo a jejich konkrétní práva a povinnosti. Tato problematika je 

operacionalizována na základě dimenzí, obsažených v teoretických přístupech holandských organi-

začních psychologů Geerta Hofstedeho, Fonse Trompenaarese a amerického sociologa Miltona 

Bennetta, přičemž kvótní výběr vzorku byl omezen na Rusy a Ukrajince, žijící nebo pracující na území 

kraje Hlavní město Praha. Na základě modelu Geerta Hofstedeho jsou kulturní perspektivy dospělých 

Rusů a Ukrajinců měřeny z hlediska jejich individualistických a kolektivistických hodnot, sklonů 

k vyhýbání se nejistotě a názorů na vzdálenost mocenských pozic. Na základě modelu Fonse 

Trompenaarse jsou kulturní perspektivy dospělých Rusů a Ukrajinců zkoumány z hlediska jejich sklonů 

k univerzalismu a partikularismu, tj. míře přesvědčení o obecně platných pravidlech a principech 

na straně jedné nebo jejich ochotě tolerovat korupci, přestupky a nepotismus na straně druhé. 

Na základě modelu Miltona Bennetta jsou kulturní perspektivy Rusů a Ukrajinců měřeny z hlediska 

vývoje jejich interkulturní sensitivity od etnocentrické fáze do etnorelativní, tj. v tomto případě 

postupnému přejímání českých kulturních perspektiv a hodnot. 

 

Klíčová slova: Bennett Milton; Hofstede Geert; interkulturní komunikační kompetence; mezikulturní 

vědomí; Rusové; Trompenaars Fons; Ukrajinci. 

 

 

Abstract 

The aim of the study is to explore selected aspects of intercultural awareness and intercultural 

communicative competence of Russians and Ukrainians as the subgroup of foreigners from the third 

countries who have worked or lived in the CR. The study investigates their cultural values and their 

intercultural awareness and their legal consciousness, including their opinions of law as well as their 

specific rights and obligations. These issues are measured against dimensions, contained in theoreti-

cal approaches of Dutch organizational psychologists Geert Hofstede, Fons Trompenares and Ameri-

can sociologist Milton Bennett; the sample was drawn only from those Russians and Ukrainians who 

have worked or lived in the capital Prague. Hofstede's model has been adopted in order to measure 

the cultural perspectives of Russians and Ukrainians by means of their inclinations to collectivism 

and individualism the degree to which they feel uncomfortable with uncertainty and ambiguity 

and the degree to which they accept and expect that power is distributed unequally. Trompenaars' 

model has been adopted to measure the cultural perspectives of Russians and Ukrainians by means 

of their belief whether ideas and practices can be applied everywhere without modification or whether 

circumstances dictate how ideas and practices should be applied. Bennett's model has been adopted 

in order to measure the cultural perspectives of Russians and Ukrainians by means of development 

of their intercultural sensitivity from the ethnocentric phase to the ethnorelative one, i.e. their gradual 

adoption of Czech cultural perspectives and values. 

 

Key words: Bennett Milton; Hofstede Geert; intercultural communicative competence; intercultural 

awarness; Russians; Trompenaars Fons; Ukrainians. 
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Úvod 

Úvod  

Výzkumné metody, použité v rámci zvoleného výzkumného přístupu, tzv. smíšených metod, 

umožnily shromáždit zajímavé poznatky o vybraném vzorku Rusů a Ukrajinců pracujících či žijících 

na území Hlavního města Prahy, kteří nemají české občanství, ale jen dlouhodobý či trvalý pobyt. 

Na základě uskutečnění kvantitativního a dále kvalitativního šetření bylo možné poskládat mozaiku 

vzájemně se doplňujících poznatků o této podskupině cizinců z třetích zemí, zaměřených na jejich 

kulturní perspektivy a jejich slučitelnost s českou kulturou. Ukrajinské a ruské komunitě by měla být 

i nadále věnována adekvátní pozornost ze strany odborné veřejnosti a příslušných orgánů státní 

správy, a to nejen z důvodu reflektování vývoje situace působení Ukrajinců a Rusů na českém trhu 

práce, ale také kvůli jejich dlouhodobým snahám získat české občanství a uplatnit se v české 

společnosti jako takové (Jánská, Bernard, 2018). 

Závěry tohoto výzkumu, poukazujícího na odlišné kulturní perspektivy Čechů na straně jedné 

a Rusů a Ukrajinců na straně druhé, dospěly k tomu, že zvyšující se počet imigrantů z Ruska a Ukrajiny 

v ČR, a jejich koncentrace ve Středočeském kraji a zejména v kraji Hlavní město Praha mohou 

do budoucna představovat určitá rizika, spojená s jejich omezenou integrací v ČR. Nelze předpokládat 

jejich adekvátní integraci za předpokladu, že (1) ruští a ukrajinští imigranti mají do značné míry odlišné 

kulturní hodnoty a postrádají interkulturní komunikační kompetenci, (2) neexistuje systematická kul-

turní a sociální politika ze strany státu. Vzhledem k tomu, že Česká republika představuje vyhledáva-

nou cílovou zemi pro ekonomickou či politickou emigraci z Ukrajiny a Ruské federace, je na místě 

usilovat o rozšíření veřejné odborné a meziresortní diskuse, zaměřené na kulturní vzorce, související 

s mírou jejich integrace, posílení jejich orientace ve společnosti a formulování klíčových otázek, 

souvisejících s jejich dlouhodobým profesionálním působením v České republice či jejich profesionál-

ními vyhlídkami po návratu do Ruské federace a na Ukrajinu. 

Teoreticko-empirická studie je uvedena vysvětlením klíčových teoretických rámců, které jsou 

relevantní pro následné měření kulturních hodnot ruských a ukrajinských migrantů dlouhodobě 

žijících na území Hlavního města Praha. Z řady různých teoretických přístupů byly vybrány často 

citované 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 vybráno několik kulturních dimenzí měřených kvantitativním způsobem. 

Při realizaci kvalitativního šetření s ruskými a ukrajinskými migranty byla použita metoda hloubkových 

rozhovorů, v rámci kterých byl také využit Bennettův vývojový model interkulturní citlivosti, založený 

na dichotomii entocentrické a entorelativní fáze při intenzivním styku s alternativními kulturami.  

Studie systematicky srovnává dosažené poznatky Geerta Hofstedeho a Fonse Trompenaare 

s výsledky vlastního kvantitativního šetření, přičemž jsou kladeny do souvislosti základní poznatky 

o České republice, Ruské federaci a o Ukrajině, a to v souvislosti s mírou kolektivismu a individua-

lismu, vyhýbáním se nejistotě, vzdáleností mocenských pozic a univerzalismem a partikularismem. 

Hloubkové rozhovory vedené s Rusy a Ukrajinci dlouhodobě žijícími nebo pracujícími v Hlavním 

městě Praha byly vyhodnoceny na základě kvalitativního výzkumu dle vybraných výzkumných oblastí: 

sociální konstrukce rodiny a domova, vztahu k národní identitě a občanství, udržování sociálních 
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vztahů a sítí s vlastní a českou komunitou, způsobu života a trávení volného času, hodnot 

a hodnotových orientací související s procesem akulturace. V závěru je poukázáno na specifika 

využitelnosti operacionalizace Bennettova modelu interkulturní sensitivity. 
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1. Teoretické ukotvení 

1. Teoretic ké ukotvení  

Stále četnější pobyt občanů třetích zemí v České republice a zejména jejich působení 

na českém trhu práce je jevem, se kterým je česká společnost nucena se dlouhodobě vyrovnávat; 

například vybrané instituce ve veřejném sektoru už realizovaly či realizují řadu programů za účelem 

informovanosti veřejnosti či dotační programy pro vzdělávací instituce. 

Navzdory dlouhodobým snahám vybraných institucí ve veřejném sektoru je potřeba 

doplňovat podstatné a spolehlivé sociologické informace o řadě klíčových aspektů integrace cizinců 

na českém trhu práce, ke kterým patří interkulturní vědomí či stupeň znalosti jejich práv a povinností 

v České republice a míra osvojení si či rozvíjení interkulturní komunikační kompetence. Empirická 

data, zohledňující sociální konstrukci zahraničních pracovníků z třetích zemí na českém trhu práce či 

imigrantů obecně, jsou přitom nezbytným předpokladem pro zkvalitnění jejich integrace v podnicích 

a tvorbu sociální politiky, řešící problematiku jak zahraniční pracovní síly na českém trhu práce, 

tak jejich rodin (Schebelle, Kubát, 2017). 

Formativním aspektem interkulturní komunikační kompetence jsou kulturní hodnoty, které 

formují interkulturní vědomí a které jsou výsledkem kulturních vzorců, předávaných v rodině, ve škole 

a v širších společenských souvislostech či strukturách. Zatímco sociální kompetence je chápána jako 

soubor komunikačních, emocionálních a kognitivních schopností, nezbytných pro společenský 

úspěch, interkulturní kompetencí se rozumí rozvojový proces, ve kterém je prokazována schopnost 

se účinně vyrovnávat s kulturními rozdíly a rozvíjet úspěšné vztahy s ostatními. Přesněji řečeno, 

zahrnuje komplexní sadu schopností nezbytných pro podávání přiměřeného výkonu během interakce 

s ostatními lidmi, kteří jsou lingvisticky a kulturně odlišní. 

Klíčový model rozpracoval holandským badatel Geertem Hofstedem, který ustavil proměnné 

a hypotézy a následně je ověřoval prostřednictvím rozsáhlého dotazování zaměřeného na zaměst-

nance a manažery IBM v desítkách různých zemí. Hofstede konceptualizuje kulturní hodnoty jako 

vzdálenost mocenských pozic, vyhýbání se nejistotě, rozdíl mezi individualismem a kolektivismem, 

a dále jako distinkci mezi femininními a maskulinními principy. Na rozdíl od anglosaského kulturního 

okruhu se česká společnost, podobně jako belgická či francouzská, vyznačuje vysokou mírou vyhýbání 

se nejistotě, spíše kolektivistickými než individualistickými principy a relativně vysokou vzdáleností 

mocenských pozic v tom smyslu, že aktéři očekávají hierarchické způsoby řízení (Světlík, 2003). 

Dimenze holandských organizačních psychologů Geerta Hofstedeho a Fonse Trompenaarse 

vyjadřují obecnou úroveň rozdílů mezi kulturami jednotlivých zemí. Přestože Hofstedeho kulturní 

dimenze (vzdálenost mocenských pozic, snaha vyhýbat se nejistotě, individualismus a kolektivismus 

a maskulinita a feminita) bývají často kritizovány kvůli omezenosti kvantitativní analýzy, a tak 

neschopnosti vysvětlit všechny kultury světa, v současné době existuje celá řada vědců, kteří využívají 

tyto dimenze pro svá další měření kulturních hodnot v různých odvětvích, mezi které je možné zařadit 

sociologii výchovy a vzdělávání (vzhledem k tomu, že v různých kulturách se lidé učí různým 

způsobem); výsledky Hosfstedeho měření národních kultur jsou využívány zejména pro byznisové 

účely a úspěšnost reklamních sdělení v různých kulturních okruzích apod. 

Mezi nejvýznamnější specialisty na měření hodnot v České republice patří badatel Libor 

Prudký, který kromě dimenzí Geerta Hofstedeho zohledňuje další klíčové koncepty k výzkumům 

hodnot v současné sociologii, například koncept Michaela Rokeache, koncept Ronalda Ingleharta 

a koncept Shaloma Schwartze. Pojetí Michaela Rokeache vychází z toho, že hodnoty jsou rozsáhlou 
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tendencí preferovat jistý stav před ostatními a předpokládá, že hodnoty jsou těsně svázány se zájmy, 

potřebami a cíli naplňovanými prostřednictvím preferenčních voleb. Na straně druhé Ronald Inglehart 

vychází z teze Maslowovy pyramidy a přichází s tezí o tiché revoluci v tom smyslu, že v americké 

společnosti sedmdesátých let došlo k zabezpečení dvou základních životních potřeb, a to potřeby 

obživy a potřeby bezpečnosti. Pojetí hodnot mezikulturního teoretika Shaloma Schwartze pracuje 

s hodnotami jako kritérii užívanými lidmi pro výběr a ospravedlňování činností a pro oceňování lidí; 

dále pracuje s významem sociální zkušenosti, obsahem hodnot apod. 

 

Individualismus versus kolektivismus podle Hofstedeho 

Společnosti se vyznačují různou mírou stupně samostatnosti jedinců, tj. různou mírou jednání 

lidí buď jako jednotlivců, či jako společenských skupin. V prvním, kolektivistickém typu společností 

jednotlivci jednají převážně jako členové společenských skupin a považují se více za členy skupin 

než za jednotlivce. Identita jednotlivců v tomto typu společností je do velké míry funkcí členství a role 

ve skupině, tj. rodině nebo pracovním týmu. Úspěch skupiny zajišťuje blaho jednotlivce a zohledňová-

ním pocitů a potřeb ostatních se člověk chrání sám, přičemž jsou zdůrazňovány a ceněny harmonie 

a vzájemná skupinová závislost. Na straně druhé se některé individualistické společnosti vyznačují 

volnými svazky mezi jedinci a předpokládá se, že každý se stará sám o sebe a svoji nejbližší rodinu. 

V tomto typu společností lidé dávají přednost nezávislosti na organizaci a osobnímu naplnění před 

loajalitou; soběstačnost a starání se o sebe je zárukou blaha skupiny, přičemž je zdůrazňována 

nezávislost a spoléhání se sám na sebe. Členství ve skupině není pro lidskou identitu nebo úspěch 

důležitě – je dobrovolné, přičemž individualismus je často rozšířen mezi obyvatelstvem v městských 

sídlech. Kolektivistické kultury lze například ilustrovat těmito hodnotami a postoji:  

(a) vykonávání pracovních úkolů v podniku by mělo probíhat tak, aby v pracovní skupině byla 

udržována harmonie; 

(b) dosažení podnikových cílů je podmíněno tím, že všichni zaměstnanci se budou podřizovat 

podnikovým pravidlům; 

(c) kdybych dostal velký obnos peněz, podělil bych se o něj s ostatními členy své rodiny. 

 

Individualistické kultury lze například ilustrovat těmito hodnotami a postoji: 

(a) když jednotlivec má chuť vykonat pracovní úkol nestandardním či inovačním způsobem, měl 

by/má být ve svém rozhodnutí podpořen; 

(b) lidé by měli mít dostatek času na to, aby se mohli věnovat svým vlastním cílům; 

(c) osobní ohodnocení zaměstnanců je mnohem důležitější než ocenění celých pracovních kolektivů; 

(d) při skupinové práci je pro mne to nejdůležitější, jestli jsem vůdce pracovní skupiny; 

(e) lidé by měli být posuzovaní spíše na základě výkonů a osobních vlastností než podle členství 

v organizacích a sociálních skupinách (Světlík, 2003, 51–53). 

 

Vyhýbání se nejistotě podle Hofstedeho 

Během jednotlivých fází životního cyklu se lidé často musí vyrovnávat s nejistotami 

vyplývajícími ze sociálního prostředí a jednání ostatních aktérů. Vyhýbání se nejistotě se vyznačuje 
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snahou o vytváření a dodržování pravidel, jež zaručují určitou jistotu a předvídatelnost a omezují 

nejednoznačné porozumění situacím, a tedy vznik stresových situací. V některých kulturních okruzích 

a zemích, charakterizovaných nízkou mírou vyhýbání se nejistotě, jsou nejistoty považované 

za přirozené, přičemž společenské skupiny a jednotlivci jsou schopni se s nimi víceméně vyrovnávat. 

V těchto společnostech je vydáváno relativně méně zákonů, regulací a sociálních politik týkajících se 

společenského života a do značné míry jsou tolerovány sociální rozdíly. Na straně druhé v jiných 

kulturních okruzích a zemích, charakterizovaných vysokou mírou vyhýbání se nejistotě, se politici 

a zákonodárci s nejistotami vyrovnávají jednak vydáváním zákonů, regulací, politik a procedur, a dále 

také zdůrazňováním významu, co se týče jejich dodržování. Společnosti s vysokou vzdáleností 

vyhýbání se nejistotě lze například ilustrovat těmito postoji a hodnotami:  

(a) plánování budoucnosti včetně konkrétních časových úseků (léta, měsíce, dny atd.) je pro mě 

velmi důležité;  

(b) vnitropodnikové směrnice a další předpisy by měly vždy být pečlivě dodržovány;  

(c) manažeři a šéfové by měli být vybíráni na základě odsloužených let (seniority);  

(d) po celou dobu svého profesionálního působení by zaměstnanci měli pracovat jenom 

pro jednoho zaměstnavatele.  

Společnosti s nízkou vzdáleností vyhýbání se nejistotě lze například ilustrovat těmito postoji 

a hodnotami:  

(a) nejistota a riskování jsou součástí mého života, a často dokonce změní zažité stereotypy; 

(b) otevřené konflikty na pracovišti jsou nezbytné a žádoucí; 

(c) vedoucí pracovníci by měli být odborníci v oblasti, kterou řídí; 

(d) občasnou změnu považuji za normální součást svého života; 

(e) při vyjednávání by všechny zúčastněné strany měly být co nejpružnější a co nejpřizpůsobivější 

(Světlík, 2003, 47–49).  

 

Vzdálenost mocenských pozic podle Hosftedeho 

Během jednotlivých fází životního cyklu se lidé často musí vyrovnávat s tím, jak se vypořádávat 

se sociálními nerovnostmi mezi jednotlivci a společenskými skupinami, přičemž tuto problematiku 

mohou do značné míry vysvětlit mocenské mechanismy v soukromé i veřejné sféře. Jinak řečeno, 

v různých zemích méně mocní členové institucí a organizací předpokládají a přijímají skutečnost, 

že moc je rozdělována nerovně. V některých zemích jsou nerovnosti považovány za přirozené 

a přiznávají privilegia některým skupinám, emoční vzdálenost mezi nadřízenými a podřízenými, 

nekontrolovanou moc jednotlivců a pevně dané a respektované hranice mezi sociálními vrstvami. 

Na straně druhé některé kultury upřednostňují rovnost a vyskytuje se zde malá emoční vzdálenost 

mezi nadřízenými a podřízenými a moc jednotlivců je kontrolovaná zákony. Jinak řečeno, důležité 

nejsou jenom dobré vztahy s nadřízenými a dobré vztahy mezi lidmi, ale určitou roli hrají také osobní 

kvality a výkonnost. Společnosti s vysokou vzdáleností mocenských pozic lze například ilustrovat 

těmito hodnotami a postoji:  

  



1. Teoretické ukotvení 

 

 

12 

(a) na pracovišti i v domácnosti by o všech záležitostech měl rozhodovat nejstarší muž; 

(b) manažeři by měli dělat všechna rozhodnutí, a ostatní zaměstnanci by je měli respektovat 

a vykonávat; 

(c) způsob oblékání všech v podniku by měl odrážet podnikové vztahy podřízenosti a nadřízenosti 

podobně, jak je tomu ve vojenském sektoru; 

(d) šéfové musí nepřetržitě dohlížet na své zaměstnance a kontrolovat všechny pracovní činnosti 

svých podřízených. 

 

Na straně druhé společnost s nízkou vzdáleností mocenských pozic lze například ilustrovat těmito 

hodnotami a postoji: 

(a) všichni zaměstnanci by určitě měli mít právo podílet se na rozhodování o chodu a budoucnosti 

podniku;  

(b) pracovníci by měli vykonávat svou práci nezávisle na nejvyšší možnou míru; 

(c) vůbec nevadí (je v pořádku), když běžní zaměstnanci otevřeně nesouhlasí se svými šéfy; 

(d) vůbec nevadí (je v pořádku), když zaměstnanci nazývají své šéfy křestním jménem (Světlík, 2003, 

45–47). 

 

Univerzalismus versus partikularismus podle Trompenaarse 

Během svého života se lidé často musí vyrovnávat s tím, jak se vypořádávat s často 

protichůdnými sociálními rolemi, a zejména svými povinnostmi vůči rodině, přátelům a kolegům 

na straně jedné, a širšími společenskými strukturami na straně druhé. V případě konfliktů mezi 

společenskými rolemi (souvisejícími spíše se soukromou sférou) a společenskými rolemi (spadajícími 

spíše do veřejné sféry) se aktéři různých kulturních okruhů rozhodují odlišně v tom smyslu, 

že v některých kulturních okruzích jsou morální principy spojovány s významnými druhými, dalšími 

blízkými či známými, zatímco v jiných kulturách jsou preferovány obecné morální principy, související 

se společenskou smlouvou. Pro vysvětlení významu těchto rozdílů a případně jejich měření ustanovil 

holandský organizační psycholog Fons von Trompenaars proměnné univerzalizmus a partikularismus. 

Fons Trompenaars rozlišuje pět základních dimenzí věnovaných kulturním rozdílům. 

Na základě prvního rozměru, stavícího do protikladu univerzalizmus a partikularismus, je česká 

společnost, podobně jako středozemní, spíše partikularistická; univerzalistické společnosti totiž 

předpokládají, že ostatní se budou řídit dannými pravidly, zatímco partikularistické naopak vyzdvihují 

osobní a kontextuální aspekty interpretace pravidel. Druhý rozměr měří vyjádření emocí v komunikaci, 

přičemž Češi jsou uprostřed těchto dvou krajních pólů; zatímco obyvatelé Středozemí ukazují radost 

a smutek na veřejnosti, obyvatelé skandinávských zemí považují projevení emocí na veřejnosti 

za nedostatek profesionální kompetence. Třetí rozměr difůze versus specificita měří, zda existuje 

oddělování soukromí a veřejnosti, či zda soukromé a veřejné činnosti jsou vzájemně propojeny a jsou 

součástí širšího celku. Čtvrtý rozměr měří, zda jedinec dosáhl úspěchu v důsledku svých výkonů 

(typické pro severoamerickou kulturu), nebo zda společenský status je spíše odvozen od osobnosti 

jednotlivce, jejího společenského původu, vzdělávání, typu zaměstnání či příslušnosti k té či oné 

společenské skupině. Na základě pátého rozměru (koncept času) se synchronická versus následná 

časová orientace liší v tom smyslu, že na základě lineárního scénáře konkrétní jsou obchodní aktivity 
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založeny na logice, zatímco na základě synchronické časové orientace se konkrétní aktivity překrývají 

a jsou do značné míry flexibilní. 

Zatímco chování v univerzalistických kulturách je založeno na pevně zakotvených právních 

a dalších normách, aktéři v partikularistických kulturách jsou orientováni na přátelství či osobní 

vztahy, pro které jsou schopni pravidla porušit (existuje více pohledů na realitu a například smlouvy 

jsou upravovány důvěryhodnou osobou). Univerzalistické kultury lze například ilustrovat těmito 

hodnotami a postoji: 

(a) přijímací řízení do pracovního poměru je založeno na vzdělání a profesních zkušenostech 

kandidáta; 

(b) existují univerzálně platné normy pro všechny; 

(c) většině lidí lze důvěřovat; 

(d) když je někdo nespokojený na pracovišti, napíše stížnost a obrátí se na soud apod.  

 

Na straně druhé partikularistické kultury lze například ilustrovat těmito hodnotami a postoji: 

(a) lidé by se měli spíše starat o své nejbližší než upínat svou pozornost na blaho celé společnosti; 

(b) nepočítá se s univerzálně platnými normami, které by byly platné pro všechny; 

(c) byl bych naštvaný na svého souseda policistu, kdyby mi dal pokutu za překročení povolené 

rychlosti; 

(d) je třeba často dělat výjimky na základě okolností apod. (Světlík, 2003, 68–71). 

 

Interkulturní citlivost/sensitivita podle Bennetta 

Pátý model byl rozpracován Miltonem Bennettem a měří interkulturní citlivost/sensititivu 

ohledně vyrovnávání se s kulturními rozdíly. Tento model rozlišuje mezi různými kognitivními 

strukturami či světonázory, z nichž jedním krajním pólem je etnocentrismus na straně jedné a druhým 

etnorelativismus na straně druhé. Tento model počítá s různými variantami reakce na kulturní rozdíly, 

ke kterým patří obrana/popření kulturních rozdílů (kdy jedinci vnímají vlastní kulturu jako jedinou 

reálnou a považují ji za nejrozvinutější či nejlepší způsob života), převrácená/protichůdná reakce, 

minimalizace kulturních rozdílů, přijetí či adaptace (založená na schopnosti převrátit kognitivní rámec 

či chování v důsledku změny/přehození kulturních kódů, kdy aktéři jsou přesvědčeni o tom, 

že společné kulturní kořeny převažují nad zkušeností kulturních rozdílů a že navzdory odlišným 

kulturním prostředím existuje podobnost, co se týče psychické struktury, psychologických potřeb 

nebo příslušnosti k univerzálním hodnotám). 

Bennett chápe etnocentrismus jako fázi, ve které jednotlivec předpokládá, že jeho pohled 

na svět v zásadě leží v centru reality. Popření je úplným základem etnocentrického světonázoru 

a znamená, že jednotlivec popírá existenci odlišností, existenci jiných pohledů na realitu. Toto popření 

může být založeno na izolaci, ve které je málo nebo žádné příležitosti ke konfrontaci s odlišností, 

a tak nelze její existenci zažít. Jako druhou fázi popisuje Bennett obranu. Kulturní odlišnost lze chápat 

jako ohrožující, neboť nabízí alternativy vlastního smyslu reality, a tím i alternativu k vlastní identitě. 

Ve fázi obrany je tedy odlišnost vnímána, ale bojuje se proti ní. Nejčastější strategií tohoto boje je 

ponížení, ve kterém je odlišný světonázor hodnocen negativně. Stereotypizace a rasismus ve své 
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nejextrémnější podobě jsou příkladem strategie ponížení. Druhou stranou ponížení je nadřazenost, 

ve které je větší důraz kladen na pozitivní atributy vlastní kultury a kultuře odlišné, jež je implicitně 

hodnocena níže, je věnována malá nebo žádná pozornost. Poslední fázi etnocentrismu Bennett 

nazývá minimalizací. Odlišnost je uznána, již se proti ní nebojuje strategií ponížení nebo nadřazenosti, 

ale dojde k pokusu o minimalizaci jejího významu. Dochází k uvádění podobností, které převládají 

nad kulturní odlišností, a ta je tak trivializována. Bennett zdůrazňuje, že mnoho organizací chápe to, 

co on nazývá minimalizací, jako poslední fázi interkulturního vývoje. Tyto organizace pracují 

s představou světa sdílených hodnot a společných východisek. 

Etnorelativismus začíná přijetím kulturní odlišnosti. Toto přijetí nejprve akceptuje, že se ver-

bální a nonverbální chování napříč kulturami liší a že si všechny tyto odlišnosti zasluhují respekt. Poté 

je toto přijetí rozšířeno zásadními názory na svět a hodnoty. Tato druhá fáze předpokládá znalost 

vlastních hodnot a chápání těchto hodnot jako kulturně vytvořených. Hodnoty jsou chápány spíše 

jako proces a jako nástroj organizace světa než to, co někdo „má“. Následující fází, která staví na přijetí 

kulturní odlišnosti, je adaptace. Adaptaci je třeba chápat v kontrastu k asimilaci, ve které jsou převzaty 

odlišné hodnoty, světonázory či chování a jedinec se vzdává své vlastní identity. Adaptace je procesem 

přidání. Dojde k naučení nového chování, které se hodí k odlišnému světonázoru, a to je přidáno 

k repertoáru chování, v jehož popředí jsou nové styly komunikace. Zde je kulturu třeba chápat jako 

proces, jako něco, co se vyvíjí a plyne, a ne jako statickou věc. Poslední sadu fází nazývá Bennett 

integrací. Zatímco ve fázi adaptace existuje vedle sebe několik referenčních rámců v jedné osobě, 

v integrační fázi dochází k pokusu integrovat různé rámce do jednoho, který není novým vytvořením 

jedné kultury, ani jednoduchým spokojením se s mírovou koexistencí různých světonázorů. Integrace 

vyžaduje neustálou definici vlastní identity v rámci prožitých zážitků (Gillert, 2014). 

I když problematika přijímání odlišné kultury se objevuje už ve starověku, podle odborné 

literatury je akulturace proces sociálních a kulturních změn, který je důsledkem těsných kontaktů 

rozdílných kultur, a za něhož dochází k přijímání prvků jedné kultury či k vzájemnému přejímání 

a splývání různých kultur.1 Zatímco psychologové pracují s akulturací jako s komplexním procesem, 

souvisejícím se změnami ve struktuře osobnosti při každodenním kontaktu jedince s nositeli jiné 

kultury, sociologové či antropologové se soustřeďují spíše na změny ve vnímání, prožívání a chování 

skupin v souvislosti s intenzivním vystavením skupiny alternativním kulturním vzorcům. V souvislos-

tech rozlišování individuální a skupinové akulturace se tato studie zaměřuje na skupinovou akulturaci, 

zahrnující takové jevy, kdy skupiny jednotlivců, zde konkrétně dospělá populace Ukrajinců a Rusů 

žijících na území Hlavního města Prahy, přicházejí do soustavného přímého kontaktu, s následnými 

změnami v původních kulturních vzorcích jedné nebo obou skupin. Dále na základě rozlišování 

chápání akulturace buď jako jednodimenzionálního procesu (v jehož průběhu je oslabován vliv 

původní kultury a zvyšováno přijetí nové kultury) nebo dvojdimenzionálního procesu (který bere 

v úvahu, že přijetí kultury nové země neznamená, že přijetím této kultury se imigranti vzdají hodnot, 

názorů a zvyků kultury původní).2 Tato studie se přiklání k pojetí akulturace jako dvojdimenzionálního 

procesu. Jinak řečeno, změny se mohou projevit například jako tzv. tavící kotel, ve kterém dochází 

k mísení etnik a ras na společném území v důsledku hospodářského styku nebo uzavírání smíšených 

sňatků či zmenšování rozdílů v městském prostředí, kde se tradiční formy identifikace jako etnicita, 

jazyk, náboženství oslabí poté, když jednotlivci opustí své venkovské či městské prostředí a ocitnou 

se mezi osobami ze scela jiného prostředí, majícími jiné hodnoty a zájmy.

                                                           
1  Akademický slovník cizích slov, 1997. Praha: Academia, 35. 

2  BERRY, John W., 1990. Psychology of Acculturation. In: BERMAN, John J. (ed.). Nebraska Symposium on Motivation, 1989: 

Cross-cultural perspectives. Current Theory and Research in Motivation, 37, 201–234. Lincoln: University of Nebraska Press. 
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2. Metodologie výzkumu 

2. Metodo logie výz ku mu  

Pro dosažení hlavního a dílčích cílů výzkumu byl zvolen model smíšeného aplikovaného 

výzkumu kombinujícího kvantitativní a kvalitativní metody sběru a analýzy dat. Vzhledem k tématu 

výzkumu, zaměřeného na mapování vybraných aspektů mezikulturního vědomí a interkulturní 

komunikační kompetence vybraných subpopulací cizinců, byl řešitelský tým sestaven v souladu 

s multidisciplinárním výzkumným záměrem, zahrnujícím demografii, mezikulturní studia a empirické 

šetření na základě sociologické metodologie. 

Empirický výzkum byl zaměřen na cílovou skupinu dospělých cizinců se státní příslušností 

Ruské federace a Ukrajiny, tj. na dvě nejčetnější postsovětské státní příslušnosti cizinců z třetích zemí, 

žijících na území kraje Hlavní město Praha. Výběr kraje zohledňoval jejich největší koncentraci právě 

na tomto území. V roce 2021 žily na území kraje Hlavní město Praha celkem cca dvě třetiny Rusů 

a více než třetina Ukrajinců žijících na celém území ČR.3 Dle evidence dat tvořili Rusové a Ukrajinci 

žijící v tomto kraji ke konci roku 2020 více než třetinu (37 %) všech cizinců (tj. třetizemců a státních 

příslušníků členských zemí EU/EHP) a jejich podíl, obzvláště Rusů, v tomto kraji kontinuálně narůstá, 

což je ovšem typickým jevem i pro většinu cizineckých subpopulací žijících na území ČR. 

 

Vytyčené hlavní úkoly výzkumných aktivit byly rozděleny dle tematického obsahu následovně: 

1. zmapovat, jaké jsou kulturní hodnoty a mezikulturní povědomí cílové skupiny, se záměrem 

zkoumat také jejich právní povědomí, tj. jejich názory na právo, včetně jejich konkrétních práv 

a povinností; 

2. zjistit stupeň osvojení interkulturní komunikační kompetence a její význam pro začleňování 

do pracovního kolektivu a mimopracovních, především volnočasových, aktivit; 

3. identifikovat intergenerační rozdíly, co se týče mezikulturního a právního povědomí interkulturní 

komunikační kompetence. 

 

Zvolený model smíšeného výzkumu byl sestaven v sekvenčním režimu kvantitativního šetření 

a následné kvalitativní části výzkumu, přičemž oba přístupy byly rovnocenné – tj. model The QUAN-

QUAL model. Šetřením předcházela nezbytná sekundární analýza dostupných relevantních zdrojů. 

Analýza dat obou přístupů byla následně syntetizována do ucelenějších komplexů zjištění, poznatků 

a závěrů o mapované problematice. 

Při operacionalizaci kvantitativního šetření byla zvažována řada postojů, týkajících se 

Hofstedeho a Trompenaarsových dimenzí, které byly zvoleny za účelem měření mezikulturního 

povědomí u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy. Při měření 

individualismu a kolektivismu v pracovněprávních vztazích a veřejné sféře byla pozornost věnována 

oblastem vypovídajícím o tom, jaký význam respondenti přičítali plnění pracovních úkolů, jak bylo 

pro ně důležité osobní poznání, či zda raději pracují jako člen skupiny než jako jednotlivec a vice versa. 

Individualismus a kolektivismus u respondentů v soukromé sféře jejich života byl měřen na základě 

významu, který přikládali svému volnému času, ve kterém mají dostatek času se věnovat svým vlastním

                                                           
3  Přesněji 63 % Rusů a 36 % Ukrajinců, dle dat k 31. 12. 2020, viz Ředitelství cizinecké služby; zdroj: ČSÚ, 2021. 
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zájmům, a na základě oprávněnosti rodičů mluvit do výběru životního partnera (charakteristické pro 

kolektivistické společnosti). Míra vyhýbání se nejistotě byla zjišťována na základě důležitosti plánování 

do budoucna, ochoty riskovat, sebevědomí, co se týče uskutečňování životních cílů, otevřenosti vůči 

změnám a přizpůsobivosti v každé životní situaci. Vzdálenost mocenských pozic byla měřena 

na základě názoru respondentů, zda by zaměstnanci měli mít právo podílet se na rozhodování 

o chodu svého pracoviště a mít možnost pracovat samostatně či na základě jejich opačného 

stanoviska, že vedoucí pracovníci by měli mít možnost dělat veškerá rozhodnutí za své zaměstnance 

apod. Partikularismus a univerzalismus byl měřen na základě širších morálních postojů, vztahujících 

se k jejich osobním či morálním hodnotám spadajícím do soukromé životní sféry, například 

přijatelnosti opití se ze žalu, nebo radosti, rozvodu, ukončení života nevyléčitelně nemocného, zabití 

v sebeobraně či při ochraně svého majetku apod. Dále byl partikularismus a univerzalismus měřen 

na základě přijatelnosti či nepřijatelnosti postojů spadajících do veřejné sféry, ke kterým patří 

například využívání osobních známostí při jednání na úřadě, nelegální stahování hudby a filmů 

z internetu, nechání si nalezených peněz, lhaní ve svůj prospěch či nepřiznání všech příjmů a majetku 

při placení daní.  

Při operacionalizaci kvalitativního šetření byla zkoumaná témata na základě hloubkových 

rozhovorů rozčleněna na několik tematických okruhů: (1) rodina a domov zohledňoval perspektivy 

migrantů na specifika české rodiny; (2) národní identita a občanství zjišťoval názory migrantů 

na důležitost, kterou přikládají národní identitě a občanství; (3) komunikace, sociální vztahy a sítě 

zkoumal způsoby setkávání ruských a ukrajinských migrantů v zaměstnání, při plnění pracovních 

povinností apod.; (4) volný čas se soustřeďoval na trávení volného času, například s kamarády, 

známými a přáteli, při společenských akcích, v restauraci či během sportu apod.; (5) hodnoty a hodno-

tové orientace zohledňoval materiální a nemateriální hodnoty, vztah k bohatství, společenskému 

postavení a uznání; (6) akulturace zachycoval různé aspekty propojování vlastních a českých tradic 

a jejich forem, například zdravení při příchodu a odchodu; (7) Bennettův model interkulturní 

sensitivity, který byl operacionalizován na základě šesti výroků, ke kterým se respondenti měli 

přiřazovat: první tři z nich spadaly do etnocentrické fáze a druhé tři z nich do etnorelativní. 

2.1  Kvantitativní šetření 

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 (včetně modré karty), 

se zaměstnaneckou kartou s pobytem hlášeným na území kraje Hlavní město Praha. Z výběru byli 

naopak vyloučeni občané ČR, cizinci s krátkodobým pobytem (schengenským) vízem, tj. pobytem 

do 90 dnů, a osoby s jiným druhem pobytu, dále pak osoby jiné státní příslušnosti, osoby mladší 

18 let, azylanti, žadatelé o azyl a osoby, jimž bylo uděleno správní vyhoštění z České republiky. 
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Pro účely realizace terénního sběru dat bylo realizováno otevřené výběrové řízení 

na subdodavatele veřejné zakázky malého rozsahu. Subdodávku sběru dat dotazníkového šetření 

zajišťovala výzkumná agentura MindBridge Consulting, a. s. 

Pro potřeby sběru dat byl řešitelským týmem vytvořen dotazník, který obsahoval několik, 

návazně řazených, tematicky zaměřených částí, obsahem umožňujícím také srovnání dat s výsledky 

předcházejících průzkumů veřejného mínění realizovaných v ČR („Naše společnost“, CVVM a ISSP 

z let 2012 a 2013) a v Ruské federaci4 (ISSP z let 2012 a 2013 – detailněji viz následující výčet 

tematických bloků dotazování): 

I) screening a úvodní část sociodemografie; 
 

II) hodnotové rámce a morálka: 
 

• baterie hodnot převzata z kontinuálního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR „Naše 

společnost 2000–2016“;5 
 

• baterie morální přijatelnosti vybraných druhů morálního chování převzata z kontinuálního 

výzkumu Sociologického ústavu AV ČR „Naše společnost 2000–2016“; 
 

• vybrané otázky převzaté z mezinárodního šetření International Social Survey Programme 

(ISSP) z roku 2013 věnovaného tématu o národní identitě.6 
 

III) akulturace; 
 

IV) rodina a gender: 
 

• vybrané otázky převzaté z mezinárodního šetření International Social Survey Programme 

(ISSP) z roku 2012 věnovaného rodině a gender problematice.7 
 

V) individualismus versus kolektivismus podle Hofstedeho; 
 

VI) vyhýbání se nejistotě podle Hofstedeho; 
 

VII) vzdálenost mocenských pozic podle Hosftedeho; 
 

VIII) univerzalismus versus partikularismus podle Trompenaarse; 
 

IX) sociodemografie. 

 

Předfinální verze dotazníku byla oponována třemi experty z oboru sociologie s bohatou praxí 

v průzkumech veřejného mínění a v sociologickém výzkumu hodnot, a dále také prodiskutována 

s odborníky ze strany subdodavatele sběru dotazníkového šetření. Česká finální verze dotazníku 

a k tomu potřebných dotazovacích karet byly subdodavatelem vhodně technicky upraveny a přelo-

ženy do ruské a ukrajinské mutace. Při dotazování byly použity všechny tři jazykové mutace dotazníku 

(viz příloha č. 2), výběr jazykové mutace byl na straně respondenta. 

                                                           
4  Na Ukrajině bohužel tato šetření realizována nebyla. 

5  Viz https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni 

6  Viz https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5950 

7  Viz https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5900 

https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5950
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5900
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Rekrutace respondentů zohledňovala, kromě dalších specifik cílové skupiny, také specifika 

územního rozložení vybraných subpopulací cizinců na území celého kraje Hlavní město Praha – 

detailněji k tématu rekrutace, pilotáže a dalších otázek spojených s realizací terénního sběru dat 

a kontroly nasbíraných dat a práce tazatelů (viz příloha č. 1). 

2.2  Kvalitativní šetření 

2.2.1  Příprava kvalitativního šetření a rekrutace respondentů 

Vzhledem k metodologickému ukotvení smíšeného výzkumu, přípravě a realizaci kvantitativ-

ního a kvalitativního šetření se řešitelský tým při přípravě projektu rozhodl oslovit za účelem realizace 

hloubkových rozhovorů cílovou skupinu cizinců, kteří se účastnili kvantitativního terénního šetření 

a odpověděli na otázky dotazníku. Cílovou skupinu tvořili plnoletí cizinci z třetích zemí, a to státní 

příslušníci Ruské federace a Ukrajiny, kteří pobývali legálně na území ČR na základě dlouhodobého 

či trvalého pobytu. Tito respondenti byli osloveni s nabídkou, aby se zúčastnili rovněž i tematicky 

navazujících osobních polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, kde by bylo téma výzkumu 

a jednotlivé výzkumné oblasti dále podrobněji rozvinuty. Po dohodě s výzkumnou agenturou proto 

byla na závěr dotazníku-kvantitativního nástroje sběru dat deklarována nabídka respondentům, 

aby se ještě zúčastnili volně navazujícího polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. V této 

nabídce byly uvedeny další základní informace týkající se zachování anonymity respondentů 

při realizaci rozhovorů a při jejich zpracování, dále informace o poskytnutí finanční odměny těm 

respondentům, kteří na sebe poskytnou kontakt a zúčastní se kvalitativního výzkumu. Zájem 

respondentů o hloubkové rozhovory byl však překvapivě velmi nízký, což mohlo být způsobeno 

zejména aktuálním šířením covidu-19, vládními a hygienickými opatřeními proti šíření tohoto one-

mocnění, ale i obsahovou a časovou náročností zkoumaného tématu výzkumu pro samotné respon-

denty, což bylo deklarováno i ve zpětné vazbě realizátora sběru dat o průběhu a realizaci dotazníko-

vého šetření. Z respondentů účastnících se dotazníkového šetření projevili zájem o hloubkový 

rozhovor pouze cca čtyři respondenti. 

Pro získání respondentů z cílové skupiny cizinců byly proto využity zkušenosti řešitelského 

týmu z předchozích výzkumů realizovaných v době lockdownů a dalších proti pandemických opatření. 

Proto řešitelský tým vytvořil inzerát určený pro získání respondentů, kde byly uvedeny základní 

informace o výzkumu pro cizince z cílové skupiny, kteří by měli zájem se hloubkového rozhovoru 

zúčastnit. O šíření tohoto inzerátu na webových stránkách a profilech sociálních sítí byly požádány 

příslušné neziskové organizace věnující se pomoci cizincům vybraných státních příslušností a jejich 

krajanské spolky, které těmto prosbám o součinnost vyhověly. Zájem a reakce na výzvu ze strany 

cizinců byl pozvolný, ale postupně sílil také díky sdílení pozitivních referencí, které dále šířili 

respondenti, kteří se již kvalitativního výzkumu zúčastnili. Zjištění řešitelského týmu při realizaci 

předchozích výzkumů potvrzují, že šíření informací v rámci struktur krajanských sítí je jedním 

z nejvyužívanějších způsobů získávání informací (Schebelle et al., 2017, 74), který však v praxi vede 

často i k negativním důsledkům, a to rozšíření neověřených či mylných informací, které mohou cizince 

poškodit, v širším měřítku. K této skutečnosti přispívá i využívání sociálních médií (Komito, Bates, 

2011).8 V případě zájmu ze strany cizinců o rozhovor byl členům řešitelskému týmu zaslán kontakt 

na respondenta a následně byla vyřízena příprava a realizace rozhovorů. 

                                                           
8  Více viz https://www.ucd.ie/lkomito/iConference2011-komito.pdf 

https://www.ucd.ie/lkomito/iConference2011-komito.pdf
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2.2.2  Nástroj sběru dat kvalitativního šetření 

Současně s rekrutací respondentů probíhala tvorba nástroje sběru dat, scénáře hloubkového 

rozhovoru, kde byly řešitelským týmem výzkumné oblasti rozpracovány do výzkumných otázek 

a dílčích podotázek. Mezi výzkumné oblasti patřila rodina a domov, národní identita a občanství, 

sociální vztahy a sítě, volný čas, hodnoty a hodnotové orientace, akulturace. Formulace výzkumných 

otázek a podotázek byla koncipována tak, aby bylo možné v průběhu rozhovoru na základě obsahu 

odpovědí respondenta a zkušeností tazatele indikovat zařazení respondenta do pozice podél 

kontinua rostoucí citlivosti ke kulturním rozdílům na škále vývojového modelu interkulturní citlivosti 

(dále jen DMIS) jak ho ustanovil americký sociolog Miltonem Bennettem.9 Za účelem potlačení pouze 

subjektivního hodnocení ze strany tazatelů proběhlo na závěr hloubkového rozhovoru i sebezařazení 

na škále DMIS samotnými respondenty. Ti se individuálně přiřadili k jedné ze šesti charakteristik, které 

měly formu výroků, které svým obsahem vyjadřovaly míru pochopení a přijetí alternativních kulturních 

vzorců a charakterizovaly jednotlivé etapy škály DMIS, kde 1. charakteristika odpovídala obsahově 

etapě „odmítnutí“ a na škále byla obsahově nejblíže etnocentrické pozici. Naopak 6. charakteristika 

na škále odpovídala obsahově etapě „integrace“ a byla nejblíže pozici etnorelativistické. Formulace 

výzkumných otázek a šesti výrokových charakteristik odpovídajících jednotlivým etapám na škále 

DMIS byly konstruovány na základě zkušeností řešitelského týmu a odborné literatury.10 

2.2.3  Realizace rozhovorů 

V rámci kvalitativního výzkumu bylo realizováno 51 hloubkových rozhovorů s cizinci vybra-

ných subpopulací. Rozložení zkoumaného souboru bylo vyvážené z hlediska rozložení dle státní 

příslušnosti (27 respondentů z 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 dlouhodobým 

pobytem). Vzhledem k již výše zmíněným epidemickým omezením nebylo možné se v těchto 

ohledech pokoušet o paritu zastoupení ve zkoumaném vzorku. Při realizaci hloubkových rozhovorů 

byl ze strany všech respondentů poskytnut souhlas s rozhovorem a během realizace výzkumu byl 

dodržován etický kodex výzkumu a anonymita respondentů. Vzhledem k platným omezením byla 

organizace rozhovorů v terénu náročnější, přesto však byla naprostá většina rozhovorů realizována 

formou osobního setkání, kdy některé rozhovory byly realizovány na pracovišti Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí, v. v. i., (dále jen „RILSA“) jiné po dohodě v soukromí respondentů, v kavárnách, 

ale například i v parcích, pokud například nebyli respondenti očkováni a nemohli tak navštěvovat 

veřejná zařízení. Méně rozhovorů bylo realizováno online formou pomocí některé z nabízených online 

platforem. V případě nedostatečné jazykové znalosti českého jazyka byla respondentům nabízena 

možnost překladu rozhovoru za asistence překladatelek – rodilých mluvčích v ruském a ukrajinském 

jazyce, které navíc měly s problematikou a tématem integrace cizinců praktické a odborné zkušenosti. 

U některých rozhovorů byl překlad do ruštiny zajištěn přímo členkou řešitelského týmu. Pro přiřazení 

se odpovídající charakteristice na škále DMIS byl respondentům poskytnut překlad v ukrajinštině 

a ruštině, aby nedošlo k posunu či nepochopení významu toho, co která charakteristika vyjadřovala. 

                                                           
9  Více o vývojovém modelu DMIS (The Developmental Model of Intercultural Sensitivity) viz teoretický úvod (kap. 1). 

10  Inspirací pro formulaci byl také materiál „Culture Matters The Peace Corps Cross-Cultural Workbook“ (201–207). 
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2.2.4  Syntéza poznatků a zjištění 

V rámci analytické metody byl uplatněn princip rozčlenění jednotlivých mapovaných jevů 

a zachycených procesů (viz výše uvedené cíle výzkumu a oblasti zkoumání) na dílčí proměnné s cílem 

odkrýt, resp. poznat jejich vzájemné vztahy a jejich postavení v rámci celého komplexu mapovaného 

sociologického problému. Byla provedena operacionalizace zkoumaných problémů do empiricky 

zkoumatelné podoby, kategorizace dat a jejich deskriptivní statistická analýza a modelování (zejména 

ve smyslu redukce dat), včetně vytvoření tabulkových a grafických výstupů. Získané poznatky byly 

dále syntetizovány do ucelenějších komplexů poznatků za účelem jejich poskládání do komplexnější 

mozaiky vzájemně se doplňujících poznatků o cílové skupině. 
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3. Výsledky dotazníkového šetření 

3. Výsledky dotazníkového šetřen í  

Výběrový soubor byl sestaven z dvou proporčně totožných podsouborů složených z respon-

dentů se státní příslušností Ruské federace a Ukrajiny. Jak již bylo uvedeno v kapitole věnované 

metodologii výzkumu, výběrový soubor byl sestaven záměrným výběrem dle nevázaných vybraných 

kvótních znaků (viz kap. 2). Celkový počet respondentů činil 1 001 respondentů, 500 státních 

příslušníků Ruské federace a 501 státních příslušníků Ukrajiny ve věku 18 a více let. V následujícím 

textu je pozornost věnována popisu základních mapovaných sociodemografických znaků výběru, a to 

jak za celek, tak za dva šetřené soubory Rusů a Ukrajinců. Detailněji se podíváme na strukturální shody 

a rozdíly mezi Ukrajinci a Rusy dle pohlaví, věku, vzdělání, druhu a účelu pobytu, délky jejich pobytu 

na území ČR, rodinného stavu, způsobu bydlení a migračních plánů do budoucna. 

3.1  Sociodemografie výběrového souboru a pomocné otázky 

Struktura celkového výběrového souboru podle pohlaví byla víceméně paritní, muži a ženy 

tvořili cca poloviny všech respondentů. Rozdíly migračních vzorců mezi Rusy a Ukrajinci se dlouho-

době promítají do rozdílů v zastoupení mužů a žen mezi subpopulacemi státních příslušníků Ruské 

federace a Ukrajiny žijícími na území České republiky. Zatímco pro Rusy je typické a časem sílící 

zastoupení mladé studentské (zejména) vysokoškolské a středoškolské generace vychýlené 

ve prospěch studentek, u Ukrajinců převažuje a posiluje typ pracovní migrace napříč sektorovou 

a oborovou strukturou trhu práce, přičemž v posledním období zesílila hospodářská odvětví druhého 

sektoru vhodná podle charakteru požadované práce spíše mužům, například odvětví těžkého 

a lehkého strojírenství, stavebnictví apod. Naopak za poslední dva roky se uskromnila poměrně 

rozbujelá odvětví sektoru služeb zaměřených na pohostinství a ubytování, tj. dvě odvětví dlouhodobě 

poskytující pracovní uplatnění zejména Ukrajinkám. Během posledních cca 10 let se (velmi) mírně 

vzrostlo zastoupení (zejména) Ukrajinek a Rusek ve vzdělávání a poskytování zdravotní a sociální péče 

– ovšem z důvodu například nevyhnutelného zajištění a dodržování požadavků na vzdělání a uznávání 

dosaženého vzdělání (např. proces nostrifikace) v těchto odvětvích, nebo také z důvodu dlouhodobě 

problematické situace v oblasti výše odměňování za vykonanou práci v těchto odvětvích, je proces 

zvyšování zaměstnanosti (nejen) žen – cizinek (v tomto případě zejména Ukrajinek) v těchto dvou 

odvětvích spíše pozvolný. 

Tyto a další skutečnosti se následně odrážejí v diferencích zastoupení mužů a žen v šetřených 

souborech (viz tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1 Struktura výběrového souboru dle pohlaví a státní příslušnosti 

Státní příslušnost podle pohlaví Muži Ženy Celkem 

Ukrajinci 
počet 268 233 501 

podíly 54 % 47 % 100 % 

Rusové 
počet 218 282 500 

podíly 44 % 56 % 100 % 

Celkem 
počet 486 515 1 001 

podíly 49 % 51 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Rozdíl v zastoupení mužů a žen mezi Ukrajinci a Rusy byl významný a mohl se promítnout 

i do některých dalších (souvisejících) identifikací. I v postojích a názorech, které byly v rámci 

dotazníkového šetření mapovány, byly obsažené některé položky, u kterých je možné očekávat 

genderově a také generačně podmíněné odpovědi, a to například v postojích zaměřených na oblast 

rodiny, dělby rolí v ní, výchovu dětí v rodině apod., méně již v hodnotách, postojích k morálnímu 

chování či k národní identitě, viz následující podkapitoly 3.2 až 3.5 a kapitola 4, které jsou věnované 

analýze dat dotazníkového šetření. 

Výše uvedené příklady rozdílů migračních vzorců Rusů a Ukrajinců se samozřejmě neodrážely 

jenom v odlišnostech v zastoupení mužů a žen ve zkoumaných subpopulacích cizinců, ale také v jejich 

věkové a vzdělanostní struktuře a struktuře rodinného stavu. 

Věk respondentů byl zjišťován na roky, pro potřeby analýzy byl tento znak kategorizován 

do pěti věkových kohort zpravidla po deseti letech. Rozdíly v zastoupení věkových kohort, kde u Rusů, 

ve srovnání s Ukrajinci, výrazně převládali mladí (převážně studující) jedinci ve věku 18 až 24 let 

(24 % : 11 %), u Ukrajinců naopak osoby v produktivním středním (24 % : 19 %) a poststředním věku 

(23 % : 15 %) (viz tabulka č. 2). Tyto diference ve věkové skladbě Rusů a Ukrajinců vyjadřují skutečnost 

danou účelem dlouhodobého pobytu, u Ukrajinců ve prospěch zaměstnání, u Rusů ve prospěch 

studia, jak již bylo zmíněno výše v textu. Naopak rozdíly nebyly identifikovány v zastoupení mladých 

osob vstupujících na trh práce ve věku 25 až 34 let a u starších osob ve věku 55 a více let. 

 

Tabulka č. 2 Věková struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti 

Státní příslušnost podle věkových kategorií 18–24 25–34 35–44 45–54 55+ Celkem 

Ukrajinci 
počet 54 141 118 115 73 501 

podíly 11 % 28 % 24 % 23 % 15 % 100 % 

Rusové 
počet 122 132 96 73 77 500 

podíly 24 % 26 % 19 % 15 % 15 % 100 % 

Celkem 
počet 176 273 214 188 150 1 001 

podíly 18 % 27 % 21 % 19 % 15 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

S účelem pobytu Ukrajinců a Rusů samozřejmě souviselo i vzdělanostní rozložení šetřených 

podsouborů. Respondenti měli možnost v dotazníku uvést stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání, 
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a to na škále od základního až po postgraduální/doktorandské studium. Zatímco mezi Ukrajinci 

významně převládaly osoby vyučené (Ukrajinci 28 % : Rusové 21 %) a se středoškolským odborným 

vzděláním (Ukrajinci 28 % : Rusové 24 %), u Rusů převládaly osoby se středoškolským (Rusové 24 % 

: Ukrajinci 18 %) a vysokoškolským (Rusové 22 % : Ukrajinci 17 %) vzděláním. Naopak strukturální 

shoda mezi Rusy a Ukrajinci byla zjištěna v pólech vzdělanostní struktury, a to v zastoupení osob se 

základním vzdělaním a postgraduálním vzděláním – detailněji viz následující tabulkový přehled. 

 

Tabulka č. 3 Vzdělanostní struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti 

Státní příslušnost podle 

dosaženého vzdělání 
Základní Vyučení SŠ odborné 

SŠ 

všeobecné 
VŠ Post VŠ Celkem 

Ukrajinci 
počet 36 139 140 91 86 9 501 

podíly 7 % 28 % 28 % 18 % 17 % 2 % 100 % 

Rusové 
počet 28 105 120 120 111 16 500 

podíly 6 % 21 % 24 % 24 % 22 % 3 % 100 % 

celkem 
počet 64 244 260 211 197 25 1 001 

podíly 6 % 24 % 26 % 21 % 20 % 3 % 100 % 

Pozn.: základní=základní i neukončené vzdělání, praktická škola bez vyučení, vyučení=vyučen v oboru, SŠ odborné= 

středoškolské odborné, SŠ všeobecné=středoškolské všeobecné, VŠ=vysokoškolské (Bc., Mgr), postVŠ=postgraduální, 

doktorandské; výstup dotazníkového šetření 

 

Rozdíly v rodinném stavu nepochybně souvisely s odlišnou věkovou strukturou, tj. vychýlením 

Rusů ve prospěch nejmladší věkové kategorie, u Ukrajinců naopak ve prospěch střední a poststřední 

generace, a také účelem jejich pobytu na území ČR – studium vs. (závislé) zaměstnání. Svobodní 

Rusové a Rusky tvořili polovinu šetřeného souboru, naopak u Ukrajinců měli převahu sezdaní. 

Ve srovnání s Rusy byli u Ukrajinců významněji zastoupené rozvedené osoby (17 % : 10 %). Odlišnosti 

se naopak nevyskytly u ovdovělých cizinců, a také u osob registrovaných, kterých poměr byl však 

z hlediska jejich nízké četnosti zanedbatelný. 

 

Tabulka č. 4 Struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti a rodinného stavu 

Státní příslušnost podle 

rodinného stavu 
Svobodní Sezdaní Rozvedení Ovdovělí Registrovaní Celkem 

Ukrajinci 
počet 174 219 87 19 2 501 

podíly 35 % 44 % 17 % 4 % 0 % 100 % 

Rusové 
počet 250 186 50 12 2 500 

podíly 50 % 37 % 10 %  2 % 0 % 100 % 

Celkem 
počet 424 405 137 31 4  1 001 

podíly 42 % 41 % 14 % 3 % 0 % 100 % 

Pozn.: svobodní=svobodný/á, sezdaní=ženatý/vdaná, rozvedení=rozvedený/á, ovdovělí=vdovec/vdova, registrovaní= 

registrované partnerství; výstup dotazníkového šetření 

 

Cizinci z obou šetřených subpopulací pobývali na území ČR z různých důvodů, zejména však 

z důvodu výkonu svého (závislého) zaměstnání (56 %) či podnikání (16 %). Příbližně tři čtvrtiny 

respondentů uvedly ekonomický účel pobytu. Výše uvedená vzdělanostní struktura Ukrajinců a Rusů 
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korespondovala s účelem jejich pobytu na území ČR, a to zejména s významnějším podílem účelu 

pobytu z důvodu studia u Rusů (19 % : 7 %), a naopak u Ukrajinců z důvodu jejich závislé ekonomické 

činnosti (63 % : 50 %), s nezanedbatelným podílem mezi nekvalifikovanými či nízkokvalifikovanými 

profesemi. Všechny ostatní účely pobytu, tj. podnikání, humanitární důvody/léčení a sloučení rodiny, 

měly u výběru Rusů a Ukrajinců shodné proporční zastoupení (viz tabulka č. 5). 

 

Tabulka č. 5 Struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti a účelu pobytu 

Státní příslušnost podle 

účelu pobytu v ČR 

 Zaměst-

nání 
Podnikání Studium 

Humanitární, 

léčení 

Sloučení 

rodiny 

Jiný 

důvod 
Neví 

Bez 

odpovědi 
Celkem 

Ukrajinci 
počet 313 73 33 5 59 8 2 8 501 

podíly 63 % 15 % 7 % 1 % 12 % 2 % 0 % 2 % 100 % 

Rusové 
počet 250 82 95 0 54 7 0 12 500 

podíly 50 % 16 % 19 % 0 % 11 % 1 % 0 % 2 % 100 % 

Celkem 
počet 563 155 128 5 113 15 2 20 1 001 

podíly 56 % 16 % 13 % 1 % 11 % 2 % 0 % 2 % 100 % 

Pozn.: jiný důvod pobytu na území ČR: dostat se do Německa, finanční (důvody) a možnost uplatnění, klidné staří, lepší životní 

podmínky, lepší a svobodnější život, vyšší životní úroveň (než na Ukrajině), přátelé a kostel, sbírání zkušeností ve stavebnictví, 

žít v ČR, stát se občanem, svoboda žití homosexuálů, užívání života s boháčem; výstup dotazníkového šetření 

 

Vzhledem k předpokladu možné neznalosti svého účelu pobytu na území ČR u respondentů, 

byla dána možnost konkrétního uvedení „jiného účelu pobytu “, přičemž tuto variantu pobytu uvedla 

celkem 2 % respondentů. Tyto volné odpovědi zde uvádíme spíše ilustrativně, jako ukázku dalších 

možných důvodů či motivů pobytu Rusů a Ukrajinců na našem území:11 dostat se do Německa, 

finanční (důvody) a možnost uplatnění, klidné staří, lepší životní podmínky, lepší a svobodnější život, 

vyšší životní úroveň (než na Ukrajině), přátelé a kostel, sbírání zkušeností ve stavebnictví, žít v ČR, stát 

se občanem, svoboda žití homosexuálů, užívání života s boháčem. Přibližně 2 % respondentů svůj 

účel pobytu v ČR z blíže nezjišťovaných důvodů v rámci šetření odmítla jakkoliv konkretizovat. 

Jak je patrné z následujícího tabulkového přehledu postavení respondentů na českém trhu 

práce, Rusové a Ukrajinci byli převážně ekonomicky aktivní a působili zejména v závislých formách 

zaměstnání, tj. nejčastěji (na pracovní smlouvu) u zaměstnavatele – 37 %, dále jako zaměstnanci 

pracovních agentůr – 26 %. V nezávislé pracovní činnosti, tj. v podnikání na živnostenský list (včetně 

podnikatelů se zaměstnanci) působilo celkem (bez významného rozdílu) cca 16 % Rusů a Ukrajinců. 

6 % respondentů uvedlo práci na brigády. Agenturní zaměstnávání se týkalo významně častěji 

Ukrajinců (až čtvrtina z nich) nežli Rusů (16 %), naopak Rusové měli větší zastoupení mezi studenty 

(18 %). V rodině (vlastní či cizí) pracovala za mzdu cca 4 %, a to jak Rusů, tak Ukrajinců. Všechny 

ostatní mapované typy postavení na trhu práce, například čerpání mateřské/rodičovské dovolené, 

starobní nebo invalidní důchod, vypomáhání v rodinné firmě bez nároku na mzdu či registrovaní 

nezaměstnaní, se v rámci výběrového souboru vyskytly spíše ojediněle. 

 

  

                                                           
11  Ať už regulérních či neregulérních. 
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Tabulka č. 6 Postavení respondentů na českém trhu práce 

Postavení na trhu práce 
Občané 

Celkem 
Ukrajiny Ruské federace 

Zaměstnanec (pracuji u zaměstnavatele) 
N 224 184 408 

  41 % 34 % 37 % 

Zaměstnanec pracovní agentury 
N 137 86 223 

  25 % 16 % 20 % 

Podnikám na živnostenský list (včetně podnikatelů se 

zaměstnanci) 

N 81 93 174 

  15 % 17 % 16 % 

Invalidní důchodce (částečně i dlouhodobě ze 

zdravotních důvodů neschopen trvale práce) 

N 2 0 2 

  0 % 0 % 0 % 

Starobní důchodce 
N 3 9 12 

  1 % 2 % 1 % 

Vypomáhám v rodinném podniku bez nároku na mzdu 
N 1 9 10 

  0 % 2 % 1 % 

Pracuji v rodině (vlastní nebo cizí) za mzdu 
N 19 23 42 

  3 % 4 % 4 % 

Pracuji brigádně, příležitostně 
N 31 36 67 

  6 % 7 % 6 % 

Student/studentka 
N 41 101 142 

  7 % 18 % 13 % 

Na mateřské/rodičovské dovolené 
N 8 5 13 

  1 % 1 % 1 % 

Nezaměstnaný neregistrovaný na úřadu práce 
N 0 1 1 

  0 % 0 % 0 % 

Celkem (možnost více odpovědí) N 547 547 1 094 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Dále bylo zjištěno, že agenturní zaměstnávání se významně týkalo spíše mužů nežli žen. 

Čtvrtina mužů pracovala pro pracovní agentury, žen 17 %. Takovýto rozdíl mezi muži a ženami se 

nevyskytl ani v oblasti podnikání, která je tradičně považována spíše za doménu mužů. Podnikání se 

věnovalo celkem 18 % mužů a 14 % žen. Agenturní zaměstnávání se týkalo (zejména) Ukrajinců a Rusů 

všech věkových kohort, zejména však pracovníků ve věku 25 až 34 let (v agenturním zaměstnávání 

z nich pracovala více než třetina) a dále pětiny pracovníků ve věku 35 až 44 let. 

Více než polovina cizinců vybraných subpopulací bydlela v pronájmu, cca pětina u příbuzných 

či známých nebo na ubytovnách a cca čtvrtina bydlela ve vlastním bytě či domě. Ukrajinci častěji nežli 

Rusové, bydlí na ubytovnách, v pronajatém bytě nebo domě či místnosti. To nepochybně souviselo 

také s jejich rozdílnými důvody/účely pobytu a odlišným charakterem zaměstnávání Ukrajinců, 

ovlivňujícím také jejich způsob ubytování. 
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Tabulka č. 7 Struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti a způsobu bydlení 

Státní příslušnost podle 

způsobu bydlení v ČR 

Pronájem 

místnosti 

Pronájem 

nemovitosti 

 Vlastní 

nemovitost 
Ubytovna 

U příbuzných, 

kamarádů, 

známých 

Jinde/ 

jinak 

Bez 

odpovědi 
Celkem 

Ukrajinci 
počet 84 209 100 61 43 4 0 501 

podíly 17 % 42 % 20 % 12 % 9 % 1 % 0 % 100 % 

Rusové 
počet 58 182 138 34 70 14 4 500 

podíly 12 % 36 % 28 % 7 % 14 % 3 % 1 % 100 % 

Celkem 
počet 142 391 238 95 113 18 4 1 001 

podíly 14 % 39 % 24 % 10 % 11 % 2 % 0 % 100 % 

Pozn.: pronájem nemovitosti=pronájem bytu/domu, vlastní nemovitost=vlastní byt/dům; výstup dotazníkového šetření 

 

Významný rozdíl mezi Ukrajinci a Rusy byl i v druhu jejich pobytu na území ČR, což bylo 

nepochybně spojeno nejen s jejich účelem pobytu, ale i s historií a specifiky jejich migračních vzorců. 

Dle dat Ředitelství cizinecké služby12 pobývala v šetřeném období naprostá většina Ukrajinců (99 %) 

a Rusů (95 %) na území ČR déle než dvanáct měsíců, přičemž trvale celkem 53 % Ukrajinců a 54 % 

Rusů. Po srovnání registrovaných tzv. administrativních dat o pobytu cizinců na území ČR se 

strukturou výběrového souboru musíme konstatovat statisticky významně vyšší zastoupení Rusů 

s dlouhodobým pobytem v šetřeném souboru (22 %), a naopak statisticky významně vyšší zastoupení 

trvale usídlených Ukrajinců. Uvedené disproporce mohly být pravděpodobně spojené s vyšší mírou 

ochoty a časovými dispozicemi účastnit se dotazování na straně mladých studujících Rusů, na straně 

druhé naopak nižší mírou ochoty a časových možností u zaměstnaných Ukrajinců s dlouhodobým 

pobytem. Do jaké míry se zde odrazila specifika spojená s obdobím šíření covidu-19 nelze s určitostí 

posoudit. Při dalších analýzách bude samozřejmě k této skutečnosti přihlíženo. Poměr ruských 

studentů ve výběru mezi dlouhodobými pobyty byl ve srovnání s daty ŘCS statisticky shodný (výběr 

37 % : data ŘCS 34 %).13 

 

Tabulka č. 8 Struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti a druhu pobytu 

Státní příslušnost podle 

druhu pobytu 

Vízum k pobytu 

nad 90 dnů 

(dlouhodobé) 

Povolení 

k dlouhodobému 

pobytu v ČR 

Zaměstnanecká 

karta 

Povolení 

k trvalému 

pobytu v ČR 

Celkem 

Ukrajinci 
počet 90 80 41 290 501 

podíly 18 % 16 % 8 % 58 % 100 % 

Rusové 
počet 94 110 55 241 500 

podíly 19 % 22 % 11 % 48 % 100 % 

Celkem 
počet 184 190 96 531 1 001 

podíly 18 % 19 % 10 % 53 % 100 % 

Pozn.: povolení k dlouhodobému pobytu v ČR – včetně modré karty; výstup dotazníkového šetření 

 

Délka pobytu migrantů v hostitelské zemi je jedním z významně důležitých faktorů 

ovlivňujících jejich proces integrace, ne však jediným, a také ne vždy přímo úměrným. Jak již bylo 

                                                           
12  Viz ČSÚ, 2021, 54–55; výpočet autor. 

13  Viz ČSÚ, 2021, 59; výpočet autor. 
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uváděno výše, migrační vzorce a (historický) průběh migrace se u Ukrajinců a Rusů v mnohém liší, 

historicky delší tradici migrace nalézáme spíše u Ukrajinců. Migrace Ukrajinců zesílila oproti migraci 

Rusů zejména v letech prvního desetiletí tohoto století. Vlivem sílícího zastoupení zejména ruských 

studentů na českých středních a vysokých školách mírně vzrostl i podíl Rusů pobývajících na území 

ČR kratší dobu, tj. do jednoho roku či pár let (viz tabulka č. 9). 

 

Tabulka č. 9 Struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti a délky pobytu 

Státní příslušnost podle 

délky pobytu 
Do 1 roku 2–4 roky 5–10 let 11–20 let 21 let a více Celkem 

Ukrajinci 
počet 59 129 171 115 27 501 

podíly 12 % 26 % 34 % 23 % 5 % 100 % 

Rusové 
počet 75 138 181 72 34 500 

podíly 15 % 28 % 36 % 14 % 7 % 100 % 

Celkem 
počet 134 267 352 187 61 1 001 

podíly 13 % 27 % 35 % 19 % 6 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Za povšimnutí stojí, že i když by se dalo očekávat, že plány do budoucna se budou mezi 

Ukrajinci a Rusy lišit, a to zejména z důvodu jejich odlišné sociodemografické struktury a migračních 

vzorců, byly plány Rusů a Ukrajinců v šetřeném období téměř shodné. Podstatné je, že v obou 

případech se čtvrtina respondentů chtěla vrátit do země původu, tj. na Ukrajinu či Ruské federace. 

Přičteme-li k tomu podíl těch, kteří by se chtěli přestěhovat do jiné země, tak máme mezi dotázanými 

třetinu těch, kteří nehodlají zůstat v ČR (viz tabulka č. 10). Vyloučíme-li variantu „nic z uvedeného“, 

kterou volili zejména cizinci s trvalým pobytem bez migračních ambicí a ambicí získat státní občanství 

ČR, lze konstatovat, že více než polovina respondentů (53 %, N=737) plánovala zůstat žít na území 

ČR. Rekódem naměřených odpovědí byla vytvořena nová proměnná „zájem zůstat žít v ČR“ na základě 

čehož lze konstatovat, že v ČR chtějí zůstat cca dvě třetiny Rusů i Ukrajinců z výběrového souboru. 

Ve srovnání s Ukrajinci, odchod z ČR ve svých migračních plánech do budoucna významněji uvedly 

osoby z nejnižší věkové kohorty ve věku 18 až 24 let, a také nejvyšší věkové kohorty ve věku 55 a více 

let. 

 

Tabulka č. 10 Struktura výběrového souboru podle státní příslušnosti a plánů do budoucna 

Státní příslušnost podle 

plánů do budoucna 

Trvale se 

vrátit do 

země původu 

Požádat o povolení 

k trvalému pobytu  

v ČR 

Požádat  

o občanství 

ČR 

Přestěhovat 

se do jiné 

země 

Provdat 

se/oženit se 

v ČR 

Nic 

z uvedeného 
Celkem 

Ukrajinci 25 % 11 % 21 % 7 % 9 % 27 % 100 % 

Rusové 24 % 9 % 19 % 11 % 11 % 26 % 100 % 

Celkem 25 % 10 % 20 % 9 % 10 % 26 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Zájem trvale se vrátit na Ukrajinu či do Ruské federace se týkal spíše osob ve středním věku, 

bydlících v horších či nejistých bytových podmínkách – (zejména) na ubytovně či pronajaté místnosti, 

popř. další formě v pronájmu nebo u rodiny či kamarádů, pracujících v závislé ekonomické činnosti, 
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zejména u pracovních agentur. Zájem vrátit se do země původu nebo pokračovat v migraci do jiné 

země byl silnější u mužů, zejména středního věku. 

Demografické složení vzorku víceméně odpovídalo údajům z evidenčních (administrativních) 

dat, která byla podkladem pro kvótní výběr. Toto složení nepochybně ovlivnilo i další zjišťované 

charakteristiky respondentů (např. délku jejich pobytu na území ČR). Celkově lze říct, že odlišnosti 

v daných charakteristikách mezi Ukrajinci a Rusy nejsou nijak zásadní a neměly by se výrazněji 

„podepsat“ pod odlišnosti hodnotových postojů, norem a názorů, které byly dále analyzovány. Tím 

chceme naznačit, že pokud jsme zjistili nějaké rozdíly v postojích a názorech mezi porovnávanými 

státními příslušnostmi, budou ovlivněny spíše jejich národní identitou, národním charakterem či 

životní zkušeností získanou v zemi původu. 

Vnímání sociálního statusu bylo měřeno prostřednictvím hodnotící desetibodové škály 

1=nízké sociální postavení až 10=vysoké sociální postavení. Svůj sociální status neumělo určit 11 % 

Ukrajinců a 2 % Rusů, konkrétní odpověď neuvedlo 1 % Ukrajinců. Jak Rusové, tak Ukrajinci se 

statusově rozdělili na dvě velké skupiny, Rusové s převahou začlenění se do vyšších statusových 

úrovní 6 až 10, Ukrajinci spíše do statusově nižších úrovní. Rozložení Ukrajinců a Rusů podle 

jednotlivých hodnotících stupňů bylo téměř identické, největší rozdíl byl zaznamenán v desátém 

nejvyšším statusovém stupni, kam se zařadila 4 % Rusů a 1 % Ukrajinců. V první polovině škály s nižším 

společenským postavením se nacházela více než polovina Ukrajinců (57 %) a cca polovina Rusů (51 %). 

Na prvních čtyřech nižších statusových stupních se octli shodně jak Ukrajinci, tak Rusové – nízký 

sociální status, tj. první stupeň 3 %, druhý nejnižší stupeň 7 %, třetí stupeň 11 % Ukrajinců a 9 % Rusů 

a na čtvrtém stupni 15 % Ukrajinců a 14 % Rusů. Statusově Rusy a Ukrajince velmi mírně rozdělily 

(o 2procentní body) až pátý a osmý stupeň hodnotící škály – pátý stupeň 21 % Ukrajinců a 19 % Rusů 

a osmý 10 % Ukrajinců a 12 % Rusů. Statusové rozdíly mezi muži a ženami identifikovány nebyly, 

pouze na stupni deset s nejvyšším sociálním statusem se zařadilo více mužů (4 %) nežli žen (1 %). 

 

Graf č. 1 Vnímání sociálního statusu 

 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=928 
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Jak je patrno z následujícího tabulkového přehledu, sociální status Rusů a Ukrajinců se 

zvyšoval s jejich věkem, ve středním a zejména poststředním věku. Podívejme se ale na zajímavou 

věkovou kohortu ve věku 25 až 34 let, v rámci které se až téměř tři čtvrtiny Rusů a Ukrajinců z této 

věkové skupiny řadily do první poloviny nižších statusových stupňů 1 až 5. Do těchto stupňů sociální 

statusové úrovně se řadily i osoby nejmladší, častěji mladí Rusové. Střední generace ve věku 35 až 44 

let se na první pohled jeví býti statusově rozdělena na dvě cca shodné skupiny, platí to však spíše pro 

Ukrajince. Ve srovnání s Ukrajinci (54 %), se až 60 % Rusů střední generace zařadilo do vyšších 

statusových stupňů 6 až 10. 

 

Tabulka č. 11 Struktura výběrového souboru podle sociálního statusu a věkových kohort 

Kam byste se Vy osobně zařadil/a na následující škále? 

Věk 1 2 3 4 5 1 až 5 6 7 8 9 10 6 až 10 

18 až 24 7 % 15 % 9 % 15 % 17 % 63 % 15 % 14 % 7 % 1 % 0 % 37 % 

25 až 34 4 % 9 % 15 % 19 % 26 % 73 % 11 % 8 % 5 % 1 % 1 % 27 % 

35 až 44 2 % 3 % 8 % 18 % 18 % 48 % 16 % 16 % 16 % 3 % 3 % 53 % 

45 až 54 1 % 4 % 8 % 11 % 17 % 41 % 13 % 23 % 11 % 6 % 6 % 59 % 

55+ 1 % 4 % 8 % 6 % 17 % 36 % 13 % 21 % 21 % 7 % 3 % 64 % 

Celkem 3 % 7 % 10 % 14 % 20 % 54 % 13 % 16 % 11 % 3 % 2 % 46 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=928 

 

Sociální status respondentů se u Rusů a Ukrajinců lišil podle věku, postavení na trhu práce, 

příjmu apod. Až na nejvyšší stupeň sociálního statusu nebyly zjištěny rozdíly podle pohlaví. Pozornost 

by měla být věnována generaci Ukrajinců a Rusů čerstvě vstupujících nebo již působících na českém 

trhu práce, často se začínajícím rodinným životem a rolemi rodičů ve věku 25 až 34 let, která sama 

sebe řadila do první poloviny hodnotící škály (tj. nižšího sociálního statusu), nejčastěji do čtvrtého 

a pátého stupně hodnotící škály. 

3.2  Základní hodnotové orientace 

V rámci dotazníku byly základní hodnotové orientace mapovány prostřednictvím baterie 

otázek obsahujících různé důležité skutečnosti v lidském životě, jakými jsou práce, rodina, přátelé 

a známí, volný čas, politika a náboženství, a také dále prostřednictvím rozsáhlé 32položkové baterie 

otázek převzaté z pravidelného průzkumu veřejného mínění realizovaného v rámci kontinuálního 

výzkumu Sociologického ústavu AV ČR „Naše společnost 2000–2016”.14  

Lze konstatovat, že v základních životních hodnotách si Rusové a Ukrajinci z nabídnutých 

skutečností shodně velmi vysoce cenili významu rodiny a práce. Rodinu hodnotila jako zcela až docela 

důležitou naprostá většina respondentů (celkem 95 % z nich). Druhou nejdůležitější hodnoto byla pro 

ně práce, pro 3/4 respondentů byla zcela až docela důležitá. Za docela důležité ve svém životě 

považovali Rusové a Ukrajinci své přátele a známé, a také svůj volný čas. Naopak politiku a nábo-

ženství hodnotili jako nepříliš důležité skutečnosti. Politiku a náboženství považovala za nepříliš 

                                                           
14  Viz https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni 

https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni
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důležité a zejména zcela nedůležité více než polovina všech respondentů (politika – 55 %, náboženství 

– 58 %). Řazení významu měřených hodnot podle jejich průměrné hodnoty je obsaženo v následujícím 

tabulkovém přehledu. 

 

Tabulka č. 12 Základní hodnotové orientace a jejich důležitost podle občanství 

Jste státním 

příslušníkem… 

Hodnotící 

stupně pro 

průměry 

Celkem Rusové Ukrajinci 

průměr N 
st. 

odchylka 
průměr N 

st. 

odchylka 
průměr N 

st. 

odchylka 

Rodina velmi důležité 1,29 1 000 0,590 1,29 499 0,651 1,28 501 0,523 

Práce velmi důležité 1,36 1 000 0,602 1,34 500 0,590 1,38 500 0,614 

Přátelé a známí docela důležité 1,50 1 001 0,628 1,40 500 0,583 1,59 501 0,656 

Volný čas docela důležité 1,66 998 0,705 1,57 499 0,675 1,76 499 0,721 

Politika 
nepříliš 

důležité 
2,69 996 1,134 2,72 498 1,166 2,66 498 1,101 

Náboženství 
nepříliš 

důležité 
2,77 988 1,200 2,89 495 1,224 2,65 493 1,164 

Pozn.: řazeno sestupně od nejdůležitějšího po nejméně důležité; měřeno na škále 1=velmi důležité, 2=docela důležité, 

3=nepříliš důležité, 4=zcela nedůležité, v missingu hodnoty 98=neví, 99=bez odpovědi; výstup dotazníkového šetření 

 

Zejména vzhledem k odlišné demografické struktuře Rusů a Ukrajinců žijících na území České 

republiky, a také kraje Hlavní město Praha, byly identifikovány diference hodnotových preferencí, kdy 

přátelé a volný čas byli (zejména mladými) Rusy hodnoceny jako významně důležitější nežli tomu 

bylo u Ukrajinců (viz tabulka č. 13 s přehledem testovací statistiky T-testu pro dva nezávislé soubory). 

 

Tabulka č. 13 Test rozdílů základních hodnotových orientací 

Independent Samples test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 
T-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Práce 
Equal variances 

assumed 
3,388 0,066 1,208 998 0,227 0,046 0,038 –0,029 0,121 

Rodina 
Equal variances 

assumed 
3,154 0,076 –0,352 998 0,725 –0,013 0,037 –0,086 0,060 

Přátelé  

a známí 

Equal variances 

not assumed 
17,924 0,000 4,967 986,107 ≤0,001 0,195 0,039 0,118 0,272 

Volný čas 
Equal variances 

assumed 
0,176 0,675 4,397 996 ≤0,001 0,194 0,044 0,108 0,281 

Politika 
Equal variances 

not assumed 
4,230 0,040 –0,922 990,725 0,357 –0,066 0,072 –0,207 0,075 

Náboženství 
Equal variances 

assumed 
2,782 0,096 –3,156 986 0,002 –0,240 0,076 –0,389 –0,091 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

 

Ačkoliv nelze konstatovat statisticky významný rozdíl ve vnímání politiky u Rusů a Ukrajinců, 

za zmínku určitě stojí uvedení skutečnosti, že v dlouhodobě napjaté politické situaci v zahraniční 
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politice mezi Ruskou federací a Ukrajinou,15 hraje politika větší roli spíše u Ukrajinců (za docela 

důležitou jí považovalo 28 %, Rusů 22 %), naopak až 37 % Rusů politiku považovalo ve svém životě 

za zcela nedůležitou (vs. 31 % Ukrajinců). 

Redukcí dat faktorovou analýzou na baterii základních hodnotových orientací bylo zjištěno, 

že měřené základní hodnotové orientace lze rozdělit do dvou faktorů osobních a společenských 

hodnot. Pro většinu Ukrajinců a Rusů se význam těchto dvou úrovní hodnot neliší ani dle občanství, 

ani dle pohlaví, vyšší hodnoty nabývá faktor významu společenských hodnot (sycený zejména 

proměnnými politika a slaběji náboženství) pouze u nejstarší skupiny respondentů ve věku 55 a více 

let – viz výsledky faktorové analýzy baterie základních hodnot v následujícím tabulkovém přehledu. 

 

Tabulka č. 14 Výsledky faktorové analýzy baterie základních hodnot 

  Initial Extraction 

Práce 1 0,322 

Rodina 1 0,377 

Přátelé 1 0,686 

Volný čas 1 0,629 

Politika 1 0,812 

Náboženství 1 0,847 

Pozn.: Extraction Method: Principal Component Analysis, výstp SPSS 

 

Pozn.: Extraction Method: Principal Component Analysis, výstup SPSS 

    Rotated Component Matrixa 

  
Component   

  
Component 

1 2   1 2 

Q1_3 0,728 –0,395   Přátelé 0,821   

Q1_4 0,701 –0,371   Volný čas 0,785   

Q1_5 0,679 0,592   Rodina 0,585   

Q1_2 0,583     Práce 0,568   

Q1_1 0,456 –0,339   Náboženství   0,92 

Q1_6 0,57 0,722   Politika   0,878 

                                                           
15  Tj. od doby anexe Krymu. 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared Loadings 

total 
% of 

Variance 

cumulative 

% 
total 

% of 

Variance 

cumulative 

% 
total 

% of 

Variance 

cumulative 

% 

1 2,356 39,267 39,267 2,356 39,267 39,267 1,998 33,296 33,296 

2 1,318 21,964 61,232 1,318 21,964 61,232 1,676 27,935 61,232 

3 0,913 15,222 76,453             

4 0,72 12,007 88,461             

5 0,393 6,552 95,013             

6 0,299 4,987 100             
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Faktorová skóre 

občanství osobní hodnoty společenské hodnoty 

Ukrajinci Mean 0,14 –0,09 

Rusové Mean –0,14 0,09 

celkem Mean 0 0 

věkové kategorie osobní hodnoty společenské hodnoty 

18–24 let Mean 0,08 0,17 

25–34 let Mean –0,01 0,13 

35–44 let Mean 0,04 0,03 

45–54 let Mean –0,12 –0,10 

55 a více let Mean 0,01 –0,34 

Celkem Mean 0 0 

pohlaví osobní hodnoty společenské hodnoty 

Muži Mean 0,08 –0,01 

Ženy Mean –0,08 0,01 

Celkem Mean 0 0 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 
 

Naše zjištění významu základních hodnotových orientací jsou víceméně srovnatelná s výsled-

ky mezinárodního výzkumu hodnot z roku 2008, který byl realizován také v České republice a Ruské 

federaci. Jak je patrno, význam práce jakožto důležité hodnoty v životě člověka je u ruských emigrantů 

vyšší (průměr 1,3),16 nežli tomu bylo v roce 2008 u celkové populace Ruské federace (průměr 1,8), 

obdobně tomu bylo u přátel (průměr šetření 1,4 vs. průměr evropský výzkum 1,8) (srov. tab. č. 12 a 15). 

 

Tabulka č. 15 Význam základních hodnotových orientací ve vybraných státech Evropy 

Stát Práce Rodina Přátelé Volný čas Politika Náboženství 

Rakousko 1,6 1,3 1,5 1,7 2,7 2,6 

Česká republika 1,8 1,3 1,7 1,8 3,1 3,3 

Finsko 1,9 1,2 1,6 1,6 3,0 3,0 

Francie 1,4 1,1 1,6 1,8 2,6 2,8 

Německo – západ  1,8 1,3 1,6 1,8 2,7 2,8 

Německo – východ  1,8 1,3 1,7 2,0 2,8 3,5 

Holandsko 1,7 1,2 1,4 1,5 2,4 2,6 

Polsko 1,6 1,1 1,7 1,8 2,9 2,0 

Ruská federace 1,8 1,2 1,8 1,9 2,8 2,5 

Slovinsko 1,5 1,2 1,6 1,8 3,1 2,7 

Švýcarsko 1,4 1,2 1,4 1,6 2,6 2,6 

Celkem 1,7 1,2 1,6 1,7 2,8 2,7 

Zdroj: European Value Study – Survey 2008, viz https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/ previous-

surveys-1981-2008/survey-2008/ 

 

                                                           
16  Výsledek dotazníkového šetření. 

https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/%20previous-surveys-1981-2008/survey-2008/
https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/%20previous-surveys-1981-2008/survey-2008/
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Dále měli respondenti možnost vyjádření se k otázce jejich osobní víry v Boha. Mezi Ukrajinci 

bylo významně více věřících osob (cca polovina), nežli tomu bylo u Rusů (cca třetina). Na otázku o své 

víře v Boha odmítlo uvést konkrétní odpověď cca 10 % Rusů i Ukrajinců. 

 

Graf č. 2 Víra v Boha u Rusů a Ukrajinců 

 
Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Jak již bylo zmíněno výše, zejména pro srovnání se situací v majoritní společnosti byla v rámci 

šetření měřena rozsáhlá baterie příkladů toho, co lidé v životě uznávají a o co usilují (tj. průzkum 

hodnotových orientací). Respondenti měli k dispozici karty s jednotlivými výroky17 – viz tabulka č. 16 

obsahující řazení jednotlivých hodnot podle naměřeného průměrného skóre, a to jak u Rusů a Ukraj-

inců v našem dotazníkovém šetření, tak u české majoritní populace z roku 2014. Dle získaných měření 

lze konstatovat, že v míře důležitosti jednotlivých hodnotových orientací se Češi, Rusové a Ukrajinci 

zásadně nijak neliší a naprostá většina mapovaných skutečností pro ně byla velmi až docela důležitá. 

Naopak se ale odlišují v akcentu míry důležitosti jednotlivých skutečností, a to zejména Rusové, kteří 

označili za nejdůležitější mnohem více skutečností, nežli tomu bylo u Čechů a Ukrajinců. Rusové 

ve srovnání s Čechy a Ukrajinci kladli větší důraz na potřebu mít vlastní bydlení, mít blízké přátele, žít 

svůj život podle svého přesvědčení ve spokojené rodině s nenarušeným soukromím, vydělávat hodně 

peněz a mít zajímavou práci a všechny tyto skutečnosti pro ně byly nejdůležitější. Ve srovnání s tím 

byla pro Čechy nejdůležitější zejména spokojená rodina a pomoc rodině a přátelům, pro Ukrajince 

byla na prvním místě výhradně jejich rodina. Naopak poměrně vysoký počet docela důležitých 

skutečností ve svém životě uvedli zejména Ukrajinci, například důraz na potřebu příjmu ze zaměstnání, 

život v hezkém a harmonickém prostředí. Jak pro Čechy, Rusy, tak i pro Ukrajince bylo důležité 

například mít jakoukoliv práci, podílet se na ochraně přírody atd. Jak je patrno z tabulkového přehledu 

níže, všechny měřené skutečnosti byly pro Ukrajince velmi až docela důležité. Naopak náboženské 

zásady byly pro Rusy spíše nepříliš důležité. U Čechů byl výčet nepříliš důležitých položek nejčetnější, 

méně kladli důraz na podnikání, vlastnictví hezkých věcí, dosažení významného postavení ve společ-

nosti, na to mít práci, která by jim umožňovala řídit činnost jiných lidí a snahu žít podle náboženských 

zásad. 

                                                           
17  Měřené proměnné (řazené alfabeticky): hezké prostředí, informovanost, informovanost o dění v Rusku, mít čas na své 

koníčky, mít děti, mít hezké věci, mít jakoukoli práci, mít práci umožňující dělat nové věci, mít přátele, se kterými si rozumějí, 

mít smysluplnou práci, mít vlastní bydlení, mít vlastní firmu, mít všeobecný přehled, mít zajímavou práci, náboženské zásady, 

nerušené soukromí, oblíbenost mezi lidmi, podílet se na ochraně přírody, pomáhat potřebným, pomáhat rodině a přátelům, 

pracovat v dobrém kolektivu, řídit činnost jiných lidí, spokojená rodina, užiteční přátelé, užívat si, vydělat hodně peněz, 

významné postavení ve společnosti, zajímavý život, zdravé životní prostředí, zlepšování života v místě bydliště, žít podle 

přesvědčení, žít zdravě. 

Ukrajinci

Rusové

celkem

49%

34%

42%

51%

66%

58%

ano ne
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Tabulka č. 16 Srovnání hodnotových orientací Čechů, Rusů a Ukrajinců podle míry jejich 

důležitosti 

Rusové Průměr Češi 2014 obrácená škála Průměr Ukrajinci Průměr 

mít vlastní bydlení 1,41 spokojená rodina 1,40 spokojená rodina 1,48 

mít přátele, se kterými si 
rozumějí 

1,42 pomáhat rodině a přátelům 1,49 vydělat hodně peněz 1,54 

žít podle přesvědčení 1,45 
mít přátele, se kterými si 
rozumějí 

1,54 mít přátele, se kterými si rozumějí 1,56 

spokojená rodina 1,46 mít vlastní bydlení 1,58 mít vlastní bydlení 1,57 

nerušené soukromí 1,49 zdravé životní prostředí 1,59 pomáhat rodině a přátelům 1,57 

vydělat hodně peněz 1,49 mít děti 1,59 mít zajímavou práci 1,58 

mít zajímavou práci 1,50 žít zdravě 1,67 žít podle přesvědčení 1,60 

pracovat v dobrém kolektivu 1,53 hezké prostředí 1,68 pracovat v dobrém kolektivu 1,62 

pomáhat rodině a přátelům 1,54 žít podle přesvědčení 1,69 hezké prostředí 1,64 

hezké prostředí 1,55 mít smysluplnou práci 1,70 zdravé životní prostředí 1,64 

užiteční přátelé 1,55 mít zajímavou práci 1,73 nerušené soukromí 1,65 

oblíbenost mezi lidmi 1,57 pracovat v dobrém kolektivu 1,81 užiteční přátelé 1,66 

zdravé životní prostředí 1,57 pomáhat potřebným 1,83 užívat si 1,68 

žít zdravě 1,59 vydělat hodně peněz 1,84 mít smysluplnou práci 1,74 

mít smysluplnou práci 1,59 nerušené soukromí 1,85 žít zdravě 1,77 

užívat si 1,62 užiteční přátelé 1,88 mít děti 1,82 

informovanost o dění v Rusku 1,67 užívat si 1,90 oblíbenost mezi lidmi 1,87 

informovanost 1,68 mít čas na koníčky 1,97 informovanost o dění na Ukrajině 1,88 

mít všeobecný přehled 1,74 podávat profesionální výkon 1,99 informovanost 1,90 

mít čas na své koníčky 1,78 mít jakoukoli práci 2,00 mít čas na koníčky 1,92 

mít děti  1,80 oblíbenost mezi lidmi 2,02 zajímavý život 1,94 

zajímavý život  1,85 zlepšování života v místě bydliště 2,09 pomáhat potřebným 1,95 

mít práci umožňující dělat 
nové věci 

1,89 
mít práci umožňující dělat nové 
věci 

2,12 mít všeobecný přehled 1,96 

pomáhat potřebným 1,96 informovanost 2,15 mít práci umožňující dělat nové věci 2,00 

významné postavení ve 
společnosti 

2,01 podílet se na ochraně přírody 2,19 mít jakoukoli práci 2,09 

mít vlastní firmu 2,11 mít všeobecný přehled 2,19 významné postavení ve společnosti 2,28 

mít jakoukoli práci 2,16 zajímavý život 2,28 mít vlastní firmu 2,29 

řídit činnost jiných lidí 2,22 mít vlastní firmu 2,59 řídit činnost jiných lidí 2,39 

mít hezké věci 2,24 mít hezké věci 2,59 podílet se na ochraně přírody 2,40 

podílet se na ochraně přírody 2,40 
významné postavení ve 
společnosti 

2,61 mít hezké věci 2,40 

zlepšování života v místě 
bydliště 

2,49 řídit činnost jiných lidí 2,66 náboženské zásady 2,43 

náboženské zásady 2,55 náboženské zásady 2,90 zlepšování života v místě bydliště 2,44 

Pozn.: řazeno sestupně od nejdůležitější položky po nejméně důležitou; legenda: nejtmavší barevné pásmo = stupeň 1,00 

až 1,50, střední barevné pásmo = stupeň 1,51 až 2,00, nejslabší barevné pásmo = stupeň 2,01 až 2,50, bílé pásmo = nad 2,50 

na škále 1=velmi důležité, 2=docela důležité, 3=nepříliš důležité, 4=zcela nedůležité; odpovědi neví a bez odpovědi v missingu; 

Ukrajinci N=501, Rusové N=500, Češi N=1 049; výstup otazníkového šetření – Rusové a Ukrajinci a CVVM „Naše společnost“ 

2014 – Češi 
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Na základě předpokladu, že za výše uvedenými položkami existuje obecnější (a stručnější) 

struktura hodnotových orientací, byla provedena redukce dat naměřených v této obsáhlé baterii 

(faktorová analýza hodnotových preferencí respondentů viz tabulka č. 17). Bylo identifikováno celkem 

šest faktorů, které jsou syceny, resp. vytvářeny položkami uvedenými v následujícím přehledu: 

1. faktor bohatý individuální život – žít příjemně a užívat si, žít v hezkém prostředí a ve zdravém 

životním prostředí, žít dle svého přesvědčení, mít vždy své nerušené soukromí, mít přátele, se 

kterými si rozumíte, žít zajímavý a vzrušující život, mít čas na své zájmy a koníčky, žít zdravě 

a o svoje zdraví se starat; 
 

2. faktor podnikání, řízení a kariéra – mít práci, která umožňuje řídit činnost jiných lidí, mít hezké 

věcí, které nemá každý, mít vlastní firmu, kde můžete být svým pánem a dosáhnout významného 

postavení ve společnosti; 
 

3. faktor ideál dobré práce – mít zajímavou práci, která baví, dává smysl, je užitečná a umožňuje 

zkoušet nové věci, pracovat v kolektivu sympatických lidí, mít co nejvšestrannější vědomosti a žít 

ve spokojené rodině; 
 

4. faktor rodina a okolí každodenního života, tradice – pomáhat těm, kdo pomoc potřebují, mít děti, 

žít podle náboženských zásad, podílet se na zlepšování života v místě bydliště a aktivně se podílet 

na ochraně životního prostředí; 
 

5. faktor vztah ke svému okolí (a to jak v ČR, tak v zemi původu) – být dobře informován o dění 

na Ukrajině nebo v Ruské federaci, v ČR a ve světě, být oblíbený mezi lidmi, mít vlastní (pěkné) 

bydlení a pomáhat své rodině a přátelům; 
 

6. faktor jakákoliv práce a nutný výdělek – mít jakoukoliv práci, jen aby člověk měl zaměstnání 

a nebral podporu, a potřeba vydělání hodně peněz. 

 

Ve srovnání s výsledky za majoritu v průzkumu veřejného mínění CVVM 2014 se zde u ruských 

a ukrajinských migrantů objevil faktor vypovídající o potřebě/hodnotě vydělávat finance potřebné 

pro život, a to jakkoliv, jenom nebýt odkázán na podporu od státu. Ostatní faktory, až na mírné detaily 

jejich sycení jednotlivými položkami, byly s českou majoritou víceméně shodné, v případě čtvrtého 

faktoru samozřejmě přibyl zájem o to být informován o dění v zemi původu. 

 

Tabulka č. 17 Faktorová analýza hodnotových preferencí respondentů výběrového souboru 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

total 
% of 

variance 

cumulative 

% 
total 

% of 

variance 

cumulative 

% 
total 

% of 

variance 

cumulative 

% 

1 9,557 29,866 29,866 9,557 29,866 29,866 3,935 12,298 12,298 

2 2,442 7,632 37,498 2,442 7,632 37,498 3,385 10,58 22,878 

3 2,229 6,967 44,465 2,229 6,967 44,465 3,344 10,449 33,326 

4 1,497 4,68 49,145 1,497 4,68 49,145 3,209 10,03 43,356 

5 1,3 4,063 53,208 1,3 4,063 53,208 2,843 8,883 52,239 

6 1,022 3,195 56,402 1,022 3,195 56,402 1,332 4,164 56,402 

7 0,973 3,039 59,442             

Pozn.: Extraction Method: Principal Component Analysis, výstup SPSS 
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Tabulka č. 18 Rotated Component Matrix 

 
Component 

bohatý 

život 

podnikání 

a kariéra 

ideál dobré 

práce 

rodina  

a tradice 

informo-

vanost 

nutnost 

výdělku 

Žít příjemně, užívat si 0,681           

Žít v hezkém prostředí 0,654           

Žít ve zdravém životním prostředí 0,64           

Žít podle svého přesvědčení 0,58         0,311 

Mít vždy své nerušené soukromí  0,547           

Mít přátele, se kterými si dobře rozumíte  0,535       0,42   

Žít zajímavý, vzrušující život 0,514 0,455         

Mít čas hlavně na své koníčky a zájmy 0,503 0,486         

Žít zdravě, starat se o své zdraví 0,495     0,399     

Mít práci, která umožňuje řídit činnost jiných lidí   0,736         

Mít hezké věci, které nemá každý   0,684         

Mít vlastní firmu, kde můžete být svým pánem   0,67         

Dosáhnout významného postavení ve 

společnosti 
  0,664         

Mít zajímavou práci, která by Vás bavila     0,718       

Mít práci, která má smysl, je užitečná      0,708       

Mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci   0,471 0,566       

Pracovat v kolektivu sympatických lidí     0,534       

Mít co nejvšestrannější vědomosti     0,484   0,42   

Žít ve spokojené rodině  0,393   0,446 0,318     

Pomáhat těm, kdo pomoc potřebují       0,694     

Mít děti       0,692     

Žít podle náboženských zásad       0,657     

Podílet se na zlepšování života v místě Vašeho 

bydliště 
      0,612     

Aktivně se podílet na ochraně přírody   0,452   0,596     

Být dobře informován o dění v Rusku/na 

Ukrajině  
    0,308   0,69   

Být dobře informován o dění v ČR a ve světě     0,427   0,61   

Být oblíbený mezi lidmi    0,377     0,6   

Mít vlastní (pěkné) bydlení 0,42       0,51   

Pomáhat především své rodině a přátelům        0,369 0,41   

Mít přátele, kteří Vám mohou být užiteční 0,366       0,39 0,336 

Mít jakoukoli práci, jen abyste byl zaměstnán/a 

a nebral/a podporu 
      0,372   0,597 

Vydělat hodně peněz     0,5     0,583 

Pozn.: Extraction Method: Principal Component Analysis; Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization; výstup 

otazníkové šetření; N=1 001, výstup SPSS, * Rotation converged in 14 iterations 

 

Faktorová analýza umožňuje každému dotázanému připsat „hodnotu“ odpovědi, tzv. 

faktorové skóre. Faktorová skóre mají normální rozložení s průměrem „0“ a s jednotkovou směro-

datnou odchylkou a jsou (v tomto případě) vzájemně nezávislá. Na těchto obecnějších hodnotových 
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orientacích jsme zjišťovali, zda u respondentů existuje „migrační“ rozpor, tj. zda jsou hodnotové 

orientace Rusů a Ukrajinců, kteří chtějí odejít z ČR, odlišné od těch, kteří zde chtějí zůstat žít. 

 

Tabulka č. 19 Průměrná faktorová skóre respondentů podle jejich ochoty zůstat žít v ČR nebo 

z ČR odejít 

Plán do budoucna Jste občanem… 

FAC1_1 

REGR 

factor 

score 1 for 

analysis 1 

FAC2_1 

REGR 

factor 

score 2 for 

analysis 1 

FAC3_1 

REGR 

factor 

score 3 for 

analysis 1 

FAC4_1 

REGR 

factor 

score 4 for 

analysis 1 

FAC5_1 

REGR 

factor 

score 5 for 

analysis 1 

FAC6_1 

REGR 

factor 

score 6 for 

analysis 1 

Z ČR odejít 

Ukrajiny 0,18 0,31 0,27 0,06 0,28 –0,28 

Ruské federace 0,09 –0,09 0,33 0,26 –0,08 –0,05 

celkem 0,14 0,11 0,30 0,16 0,10 –0,17 

V ČR zůstat 

Ukrajiny –0,03 0,04 –0,12 –0,15 0,15 0,10 

Ruské federace –0,12 –0,17 –0,20 –0,01 –0,27 0,07 

celkem –0,07 –0,06 –0,16 –0,08 –0,05 0,09 

Celkem 

Ukrajiny 0,04 0,13 0,01 –0,08 0,19 –0,03 

Ruské federace –0,04 –0,14 –0,01 0,08 –0,20 0,03 

celkem 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

 

Rozdíly mezi respondenty, kteří plánují opustit ČR, a těmi, kteří zde hodlají zůstat žít, byly 

identifikovány u většiny (pěti) faktorů. Faktor podnikání a kariéry ukázal rozdílnou souvislost 

na rozhodování o odchodu z ČR, méně významný byl u Ukrajinců nežli u Rusů. Faktor „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. A tlak potřeby či 

nutnosti opustit ČR z důvodu získání jakékoliv práce a nutného výdělku se projevil více u Ukrajinců. 

Dále nás zajímal vztah hodnotových „kategorií“ s tím, zda se respondenti v ČR cítí nebo necítí 

doma (viz tabulka č. 20 s analýzou faktorových skóre podle intenzity pocitu domova v ČR). 
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Tabulka č. 20 Průměrná faktorová skóre respondentů podle jejich pocitu domova v ČR 

Který 

z uvedených dvou 

názorů je Vám 

bližší? 

Jste občanem… 

FAC1_1 

REGR 

factor 

score 1 for 

analysis 1 

FAC2_1 

REGR 

factor 

score 2 for 

analysis 1 

FAC3_1 

REGR 

factor 

score 3 for 

analysis 1 

FAC4_1 

REGR 

factor 

score 4 for 

analysis 1 

FAC5_1 

REGR 

factor 

score 5 for 

analysis 1 

FAC6_1 

REGR 

factor 

score 6 for 

analysis 1 

1 – pouze ve své 

zemi jsem 

opravdu doma 

Ukrajiny 0,28 0,52 0,19 0,03 –0,08 –0,59 

Ruské federace 0,01 0,20 –0,01 0,46 –0,07 –0,45 

celkem 0,11 0,32 0,07 0,29 –0,07 –0,51 

2 

Ukrajiny 0,05 0,24 0,29 0,04 0,05 –0,11 

Ruské federace 0,06 –0,27 0,01 0,31 –0,03 0,18 

celkem 0,05 –0,01 0,16 0,17 0,01 0,03 

3 

Ukrajiny 0,11 –0,07 0,00 –0,14 0,22 0,10 

Ruské federace 0,00 –0,35 0,10 –0,22 –0,25 –0,01 

celkem 0,05 –0,21 0,05 –0,18 –0,02 0,04 

4 

Ukrajiny –0,01 0,30 –0,17 0,00 0,22 0,15 

Ruské federace –0,15 –0,01 –0,08 0,20 –0,26 0,35 

celkem –0,07 0,18 –0,13 0,08 0,02 0,23 

5 – cítím se doma 

v ČR 

Ukrajiny –0,20 –0,07 –0,14 –0,24 0,42 0,01 

Ruské federace –0,25 –0,09 –0,30 –0,13 –0,45 0,30 

celkem –0,22 –0,08 –0,20 –0,20 0,08 0,12 

Celkem 

Ukrajiny 0,04 0,13 0,01 –0,08 0,19 –0,03 

Ruské federace –0,04 –0,14 –0,01 0,08 –0,20 0,03 

celkem 0 0 0 0 0 0 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

 

Ukrajinci a Rusové se lišili v intenzitě jejich pocitu domova v ČR ve všech faktorech 

hodnotových oblastí. Faktor „podnikání 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 souvisí s pocitem Rusů cítit se v ČR jako doma, a naopak 

faktor „jakékoliv práce a nutného výdělku“ souvisí s jejich silným pocitem odcizení od české 

společnosti. 

Dále nás zajímala souvislost faktorů (obecnějších) hodnot se sebezařazením respondenta 

podle sociálního statusu. 
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Tabulka č. 21 Průměrná faktorová skóre respondentů podle jejich sociálního statusu 

Sociální 

status 
Jste občanem… 

FAC1_1 

REGR factor 

score 1 for 

analysis 1 

FAC2_1 

REGR factor 

score 2 for 

analysis 1 

FAC3_1 

REGR factor 

score 3 for 

analysis 1 

FAC4_1 

REGR factor 

score 4 for 

analysis 1 

FAC5_1 

REGR factor 

score 5 for 

analysis 1 

FAC6_1 

REGR factor 

score 6 for 

analysis 1 

Nižší 

Ukrajiny 0,33 0,44 0,48 0,16 0,07 –0,29 

Ruské federace 0,11 –0,10 0,80 0,38 0,11 –0,35 

celkem 0,23 0,18 0,64 0,27 0,09 –0,32 

Střední 

Ukrajiny 0,02 0,11 –0,08 –0,10 0,12 –0,04 

Ruské federace –0,01 –0,10 –0,12 –0,05 –0,27 0,10 

celkem 0,01 0,00 –0,10 –0,08 –0,08 0,03 

Vysoký 

Ukrajiny –0,27 –0,14 –0,30 0,01 0,29 0,31 

Ruské federace –0,29 –0,30 –0,47 0,20 –0,37 0,11 

celkem –0,28 –0,23 –0,40 0,12 –0,09 0,19 

Neví/bez 

odpovědi 

Ukrajiny 0,06 0,16 0,07 –0,38 0,57 0,12 

Ruské federace 0,17 –0,01 0,28 –0,06 0,37 0,79 

celkem 0,07 0,14 0,10 –0,33 0,54 0,21 

Celkem 

Ukrajiny 0,04 0,14 0,01 –0,07 0,19 –0,02 

Ruské federace –0,04 –0,14 –0,01 0,08 –0,20 0,03 

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

 

Vysoký sociální status jak Rusů, tak Ukrajinců souvisí s faktorem hodnot „bohatého 

individuálního života“ a faktorem „ideálu dobré práce“. Naopak nízký sociální status souvisí u obou 

subpopulací s faktorem „jakékoliv práce a nutného výdělku“. Faktor „rodina a tradice“ byl silnější 

u Ukrajinců, kteří neurčili svůj sociální status. 

Respondenti měli dále také možnost označit, jak blízký vztah mají k vybraným lokalitám, 

konkrétně k Ruské federaci, Ukrajině, Praze, České republice a Evropě celkově. Svůj vztah mohli 

vyjádřit prostřednictvím škály 1=velmi blízký, 2=blízký, 3=ne moc blízký, 4=vůbec ne blízký a 98=neví, 

99=bez odpovědi. Jak ilustruje následující tabulkový přehled a analýza průměrů, nejbližší vztah měli 

Rusové a Ukrajinci ke své zemi, blízký k Praze, České republice a Evropě, naopak ne moc blízký 

k Ukrajině a Ruské federaci. Za pozornost stojí, že Rusové se výrazně lišili ve vtahu k Ukrajině – byla 

jim bližší (o 15–20procentních bodů) nežli tomu bylo v případě vztahu Ukrajinců k Ruské federaci (viz 

tabulka č. 22). 
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Tabulka č. 22 Vztah Rusů a Ukrajinců k vybraným lokalitám 

Občané 

Jak blízký vztah máte k Ruské federaci 

Celkem velmi 

blízký 
blízký 

ne moc 

blízký 

vůbec ne 

blízký 
neví 

bez 

odpovědi 

Ukrajiny 4 % 13 % 30 % 49 % 3 % 1 % 100 % 

Ruské federace 60 % 23 % 9 % 7 % 0 % 1 % 100 % 

Celkem 32 % 18 % 20 % 28 % 2 % 1 % 100 % 

  

Jak blízký vztah máte k Ukrajině 

Celkem velmi 

blízký 
blízký 

ne moc 

blízký 

vůbec ne 

blízký 
neví 

bez 

odpovědi 

Ukrajiny 48 % 38 % 12 % 1 % 1 % 1 % 100 % 

Ruské federace 15 % 23 % 27 % 33 % 1 % 1 % 100 % 

Celkem 32 % 30 % 20 % 17 % 1 % 1 % 100 % 

  

Jak blízký vztah máte k Praze 

Celkem velmi 

blízký 
blízký 

ne moc 

blízký 

vůbec ne 

blízký 
neví 

bez 

odpovědi 

Ukrajiny 36 % 54 %  9 % 0 % 1 % 1 % 100 % 

Ruské federace 40 % 46 % 11 % 1 % 0 % 0 % 100 % 

Celkem 38 % 50 % 10 % 1 % 1 % 1 % 100 % 

  

Jak blízký vztah máte k ČR 

Celkem velmi 

blízký 
blízký 

ne moc 

blízký 

vůbec ne 

blízký 
neví 

bez 

odpovědi 

Ukrajiny 29 % 57 % 13 % 1 % 1 %  1 % 100 % 

Ruské federace 39 % 43 % 15 % 2 % 0 % 0 % 100 % 

Celkem 34 % 50 % 14 % 2 % 1 % 1 % 100 % 

  

Jak blízký vztah máte k Evropě 

Celkem velmi 

blízký 
blízký 

ne moc 

blízký 

vůbec ne 

blízký 
neví 

bez 

odpovědi 

Ukrajiny 19 % 52 % 21 % 5 % 3 % 1 % 100 % 

Ruské federace 31 % 34 % 24 % 8 % 1 % 0 % 100 % 

Celkem 25 % 43 % 23 % 7 % 2 % 1 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Ve vtahu k České republice a k Evropě Rusové významně častěji uvedli odpověď „velmi blízký“ 

(o 10procentních bodů). Tento názorový posun se vyrovnal v odpovědi „blízký“, takže v součtu obou 

odpovědí se porovnávané národnosti téměř neliší a tento součet dosahuje čtyř pětin odpovědí 

(v případě Prahy je rozdílnost menší, součet dosahuje 90 %). 

Následující otázka šla více do hloubky a zjišťovala, čeho si Rusové a Ukrajinci na České 

republice cení konkrétně. Tato baterie obsahovala následující výčet deseti položek kulturních 

a socioekonomických výdobytků naší společnosti: fungování demokracie v ČR, politického vlivu ČR 

ve světě, ekonomických výsledků ČR, systému sociálního zabezpečení, zdravotní péče, dále úspěchů 

českého sportu, českého umění a literatury, ozbrojených sil, české historie, spravedlivého a rovno-

právného zacházení se všemi skupinami společnosti ČR. Mezi Ukrajinci a Rusy nebyly výraznější rozdíly 
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v oceňování jednotlivých položek.18 V rámci naší výzkumné činnosti se opakovaně potvrzuje, 

že nejvíce si Rusové a Ukrajinci žijící na území ČR cení zdravotní péče (téměř 3/5 odpovědí „velmi si 

cením“). Oceňovali také systém sociálního zabezpečení a fungování demokracie (2/5 odpovědí). 

Třetina respondentů si velmi cenila spravedlivého a rovného zacházení. U ostatních položek odpověď 

„velmi si cením“ uvedla zhruba 1/4 dotázaných. Za povšimnutí stojí, že u položek, které souvisejí 

s „českou národní identitou“ (tj. literatura a umění, historie, sport, ozbrojené síly) bylo kolem 25 

až 33 % odpovědí „je mi to jedno“, kdežto u položek ostatních (tj. fungování různých systémů v ČR, 

s výjimkou ekonomiky), byl podíl těchto odpovědí do 10 %. Čtvrtina respondentů si necenila žádné 

z uvedených položek (spíše více Ukrajinci),19 naopak desetina jak Rusů, tak Ukrajinců si velmi cenila 

všech položek. 

Jak je patrno z následujícího tabulkového přehledu, byl identifikován vskutku podstatný 

rozdíl mezi těmi respondenty, kteří chtějí z ČR odejít, a těmi, kteří naopak plánují zůstat zde žít 

(15procentních bodů). Až více než třetina Ukrajinců a Rusů, kteří mají v plánu z ČR odejít, si na ČR 

necenila žádné z uvedených položek – dokonce ani zdravotní péče, která je jinak cizinci vnímána 

velice pozitivně, pro ně nebyla ceněnou hodnotou (Schebelle, Kubát, Marešová, Olecká, Žofka, 2020). 

 

Tabulka č. 23 Jak si v ČR ceníte... podle migračních plánů respondentů 

Výběr položek: fungování demokracie v ČR, politického vlivu 

ČR ve světě, ekonomických výsledků ČR, systému sociálního 

zabezpečení, zdravotní péče, dále úspěchů českého sportu, 

českého umění a literatury, ozbrojených sil, české historie, 

spravedlivého a rovnoprávného zacházení se všemi 

skupinami společnosti ČR 

Jak si ceníte následující věci v ČR 

Celkem ničeho si 

necením 

1 až dvě 

položky 

3 až 4 

položky 

5 až 10 

položek 

Má v plánu z ČR odejít 
N 127 91 43 81 342 

  37 % 27 % 13 % 24 % 100 % 

Má v plánu v ČR zůstat 
N 148 140 157 214 659 

  23 % 21 % 24 % 33 % 100 % 

Celkem 
N 275 231 200 295 1 001 

  28 % 23 % 20 % 30 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Generační rozdíl se v tomto případě týkal především nejstarší generace, která si v 45 % 

výrazně více cenila alespoň pěti položek ze všech deseti vybraných, u ostatních (mladších) generací 

cca čtvrtina dotázaných. Podobný rozdíl jsme zjistili i ve vazbě na otázku, zda se respondent cítí doma 

v ČR nebo ve své zemi, odkud k nám přišel. Kromě hodnotící škály cenění si kulturních a socioekono-

mických výdobytků ČR a možnosti neuvést konkrétní odpověď měli respondenti možnost uvést 

ke každé zařazené položce i variantu odpovědi „je mi to jedno“. Odpověď „je mi to jedno“ neuvedly 

dvě pětiny všech dotázaných. Těch, kteří tuto odpověď uvedli ve více než polovině položek, byla 

desetina. Z předcházejících zjištění již víme, že šlo zejména o sociokulturní výdobytky naší společnosti 

– umění, historii, sport, a také ozbrojené síly ČR. 

                                                           
18  Respondenti jednotlivé položky hodnotili prostřednictvím škály 1=velmi si cením, 2=spíše si cením, 3=spíše si necením, 

4=vůbec si necením“, dále varianty 98=je mi to jedno a 99 bez odpovědi. 

19  Rozdíl mezi Ukrajinci a Rusy existuje, ale je na hranici statistické významnosti. 
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S cílem dostat se k obecnějšímu pojetí toho, čeho si respondenti v ČR cení, byla provedena 

faktorová analýza ocenění jednotlivých položek respondenty, jejíž výsledkem jsou dva faktory 

(variance 68 %)20 (viz tabulka č. 24): 

1. faktor byl sycen těmito položkami: kultura, sport, historie, ozbrojené síly, (částečně ekonomické 

úspěchy, politický vliv ČR ve světě); souhrnně jde o národní identitu; 
 

2. faktor obsahuje položky: zdravotní péče, sociální zabezpečení, fungování demokracie, rovno-

právné zacházení, (částečně ekonomika a politický vliv); souhrnně jde o sociálně-ekonomický 

a politický rozměr české společnosti, tj. ocenění ČR jako státu. 

 

Tabulka č. 24 Faktorová analýza preferencí výdobytků české společnosti ze strany respondentů 

 
Faktor 1 Faktor 2 

národní identita Česko jako stát 

České umění a literatura 0,845   

Ozbrojené síly ČR 0,806   

Úspěchy českého sportu  0,791   

Česká historie 0,783   

Politický vliv ČR ve světě 0,54 0,517 

Zdravotní péče v ČR   0,839 

Systém sociálního zabezpečení v ČR   0,802 

Fungování demokracie v ČR  0,331 0,709 

Spravedlivé a rovnoprávné zacházení se všemi skupinami společnosti v ČR  0,42 0,637 

Ekonomické výsledky ČR  0,525 0,54 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

 

Tabulka č. 25 Průměrná faktorová skóre podle migračních plánů respondentů 

Plán do budoucna Jste občanem… 
FAC1_2 REGR factor score 1 

for analysis 2 

FAC2_2 REGR factor score 2 

for analysis 2 

Odejít z ČR  

Ukrajiny 0,12 0,16 

Ruské federace 0,18 0,20 

celkem 0,15 0,18 

Zůstat v ČR  

Ukrajiny –0,07 –0,10 

Ruské federace –0,08 –0,08 

celkem –0,08 –0,09 

Celkem 

Ukrajiny –0,01 –0,02 

Ruské federace 0,01 0,01 

celkem 0 0 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

 

                                                           
20  N=910, vřazení varianty odpovědi „je mi to jedno“ doprostřed škály mezi „spíše si cením“ a „spíše si necením“. 
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Jak je patrno z výše uvedené tabulky č. 25, (na hranici statistické významnosti) byl 

identifikován rozdíl mezi těmi respondenty, kteří deklarují, že chtějí zůstat žít, a těmi, kteří chtějí odejít. 

U cizinců vybraných subpopulací hodlajících se migračně posunout mimo území ČR klesal význam jak 

souvislostí spojených s národní identitou naší společnosti, tak i význam Česka jako státu a jeho 

sociálně-ekonomických výdobytků, a to jak mezi Rusy, tak mezi Ukrajinci (rozdíl byl trochu větší 

na straně Rusů). 

 

Tabulka č. 26 Průměrná faktorová skóre ve věkových kohortách respondentů 

Věkové kohorty Jste občanem… 
FAC1_2 REGR factor score 1 

for analysis 2 

FAC2_2 REGR factor score 2 

for analysis 2 

18–24 let 

Ukrajiny –0,08 –0,04 

Ruské federace –0,19 0,34 

celkem –0,16 0,23 

25–34 let 

Ukrajiny 0,24 0,05 

Ruské federace 0,21 –0,01 

celkem 0,22 0,02 

35–44 let 

Ukrajiny 0,11 0,21 

Ruské federace 0,15 –0,10 

celkem 0,13 0,07 

45–54 let 

Ukrajiny –0,09 –0,16 

Ruské federace 0,13 –0,16 

celkem 0,00 –0,16 

55 a více let 

Ukrajiny –0,50 –0,26 

Ruské federace –0,31 –0,16 

celkem –0,40 –0,21 

Celkem 

Ukrajiny –0,01 –0,02 

Ruské federace 0,01 0,01 

celkem 0 0 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

 

Analýza faktorových skóre ve věkových kohortách (viz tabulka č. 26) zjistila zvýrazněné 

generační rozdíly. V případě „české národní identity“ si jí nejméně cenila generace ve věku 25 až 34 

let, a to jak u Ukrajinců, tak u Rusů. Naopak nejvíce ji oceňovala nejstarší generace respondentů 

ve věku 55 let a více, více starší Ukrajinci. Nejmladší věková kohorta respondentů ve věku 18 až 24 je 

v daném případě také pozitivní (ve smyslu cenění si) v ocenění národní identity naší společnosti. Dvě 

nejstarší věkové kohorty Rusů a Ukrajinců pozitivně oceňují sociálně-ekonomický rozměr Česka, 

naopak nejméně si ho cenila nejmladší generace Rusů. 
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3.3  Zvyky a tradice 

Zajímala nás také oblast (národních) zvyků a tradic, a to konkrétně jak se respondenti dívají 

na potřebu sdílet české zvyky a tradice, či naopak jak cítí potřebu podpory národnostních menšin 

ze strany státu při uchovávaní jejich národních zvyků a tradic. Respondentům byly položeny dvě 

výrokové otázky a k vyjádření své odpovědi měli možnost použít škálu 1=rozhodně souhlasí, 2=spíše 

souhlasí, 3=ani souhlas, ani nesouhlas, 4=spíše nesouhlasí, 5=rozhodně nesouhlasí, a také odpověď 

„nevím“. Zkoumány byly tyto dva následující výroky: 

• Lidé, kteří nesdílejí české zvyky a tradice, nemohou žít jako Češi. 
 

• Národnostním menšinám v ČR by měla být poskytnuta vládní pomoc, aby si uchovali své zvyky 

a tradice. 

 

Téměř polovina (44 %), a to jak Rusů, tak Ukrajinců (bez rozdílu) se nedomnívala, že lidé, kteří 

nesdílejí české zvyky a tradice, nemohou žít jako Češi. Více než čtvrtina respondentů (27 %) byla 

k tomuto výroku neutrální. O potřebě sdílení českých zvyků a tradic bylo naopak přesvědčeno 29 % 

Rusů a Ukrajinců, a to bez rozdílu pohlaví. O nutnosti sdílet české tradice a zvyky pro úspěšný 

integrační proces nebyla významně více přesvědčena zejména druhá nejmladší generace ve věkové 

kohortě 25 až 34 let (více než polovina z nich). 

Naopak o potřebě poskytování vládní pomoci pro uchovávaní svých národních zvyků a tradic 

byli přesvědčeni zejména Ukrajinci (téměř polovina z nich, Rusů 40 %), ovšem více než 40 %, a to jak 

Ukrajinců, tak Rusů se k tomuto výroku vyslovilo neutrálně. S poskytováním vládní pomoci pro tyto 

účely nesouhlasila pětina Rusů a desetina Ukrajinců. Významně více pozitivně hodnotila daný výrok 

opět skupina druhé nejmladší generace ve věku 25 až 34 let, naopak nejmladší generace se k němu 

nejvíce stavěla neutrálně (50 %). Větší důraz na podporu zvyků a tradic Ukrajinců a Rusů ze strany 

státu projevili muži (na hraně statistické významnosti). 

Dále byli respondenti následujícím způsobem osloveni s integrační otázkou, do jaké míry by 

se měli cizinci přizpůsobovat či naopak nepřizpůsobovat tradicím a zvyklostem majority: 

„Podle některých lidí je pro zemi lepší, když si různé národnosti udržují svoje zvláštní zvyky a tradice. 

Podle jiných lidí je lepší, když se tyto národnosti přizpůsobí a splynou s majoritní (českou) společností. 

Který z těchto dvou názorů se více blíží Vašemu?“ 

 

Respondenti měli možnost výběru mezi dvěma tvrzeními: 

• Pro společnost je lepší, když si různé národnosti udrží své zvláštní zvyky a tradice. 
 

• Je lepší, když se různé národnosti přizpůsobí a splynou s majoritní (českou) společností. 

 

Kromě konkrétní odpovědi měli respondenti samozřejmě také možnost zvolit variantu 

odpovědi „nevím“ nebo „bez odpovědi“. Dotaz rozdělil respondenty na dvě téměř shodné skupiny, 

kdy se 48 % respondentů přiklonilo pro přizpůsobení se a splynutí národností s majoritní společností, 

a naopak 52 % se vyslovilo pro zachování specifik jejich národností identity – viz následující grafické 

znázornění. Rozdíly v názorech mezi muži a ženami zjištěny nebyly. 
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Graf č. 3 Potřeba udržení si tradic a zvyků 

 
Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=814 Rusové a Ukrajinci paritně zastoupeni 
 

 

 

Ve stanoviskách respondentů byly identifikovány generační rozdíly, k přizpůsobení se majo-

ritě se klonily spíše dvě nejstarší věkové kohorty Rusů a Ukrajinců, naopak k udržení si vlastních 

národních tradic se klonila nejvíce generace ve věku 25 až 34 let a nejmladší ve věku 18 až 24 let. 

Střední generace ve věku 35 až 44 let byla nejrozpolcenější (viz tabulka č. 27). 

 

Tabulka č. 27 Potřeba udržení si tradic a zvyků podle věku respondentů 

Věkové kohorty 

Který z těchto dvou názorů se více blíží Vašemu? 

Celkem Pro společnost je lepší, když si různé 

národnosti udrží své zvláštní zvyky 

a tradice. 

Je lepší, když se různé národnosti 

přizpůsobí a splynou s majoritní (českou) 

společností. 

18 až 24 let 55 % 45 % 100 % 

25 až 34 let 59 % 41 % 100 % 

35 až 44 let 51 % 49 % 100 % 

45 až 54 let 47 % 53 % 100 % 

55 let a více 43 % 57 % 100 % 

Celkem 52 % 48 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=814 Rusové a Ukrajinci paritně zastoupeni 

 

Otázka občanské hrdosti je rovněž zajímavým a aktuálním tématem, obzvláště v současné 

době. Jak Rusové, tak Ukrajinci svou občanskou hrdost deklarovali velmi silně (shodně 70 %), lišili se 

však v její míře (viz tabulka č. 28). 

 

  

Pro společnost je 

lepší, když si různé 

národnosti udrží své 

zvláštní zvyky a 

tradice.; 52%

Je lepší, když se různé 

národnosti přizpůsobí 

a splynou s majoritní 

(českou) 

společností.;48%
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Tabulka č. 28 Občanská hrdost Rusů a Ukrajinců 

  

Jak hrdý/á jste na to, že jste občanem Ruské federace/Ukrajiny? 
Celkem 

velmi hrdý/á poměrně hrdý/á nepříliš hrdý/á vůbec ne hrdý/á 

Ukrajinci 21 % 48 % 22 % 8 % 100 % 

Rusové 34 % 36 % 13 % 17 % 100 % 

Celkem 28 % 42 % 17 % 13 % 100 % 

Pozn.: výstup otazníkové šetření; N=904 Rusové a Ukrajinci paritně zastoupeni 

 

Rusové byli častěji na svoji vlast velmi hrdí, Ukrajinci projevili spíše poměrnou hrdost. Naopak 

zejména mladá generace Rusů častěji vůbec nebyla hrda na svoji domovinu, Ukrajinci zase nepříliš 

hrdí. Zatímco nehrdost na svoji zemi se u Ukrajinců projevila více u nejmladší (18 až 24 let) a střední 

věkové kohorty (35 až 44 let), u Rusů tomu tak bylo ve všech věkových kategoriích, nejméně však 

u nejstarší věkové kohorty. 

Pro integrační proces cizinců obecně má velký význam, zdali se v naší společnosti cítí býti 

doma, nebo za svůj domov považují spíše svoji vlast. 

3.4  Akulturace 

Akulturace – proces sociálních a kulturních změn, které vznikají v důsledku kontaktu různých 

kultur. Jedná se o jevy vznikající při vstupu jednotlivců pocházejících z různých kultur přicházejících 

do stálého, bezprostředního kontaktu (např. subpopulace cizinců a česká majorita) a tento kontakt 

vede ke změnám kulturních vzorců jedné nebo obou skupin. Akulturace je v tomto případě spojena 

s difúzí kulturních prvků, kulturních komplexů a migrací etnik v prostoru. Dle empirických výzkumů 

lze proces akulturace rozdělit do pěti základních fází: 

1. konfrontace kultur – postupně vedoucí ke vzájemnému poznání kladů a záporů; 
 

2. akceptování některých cizích kulturních obsahů a jejich selekce vzhledem k jejich funkčnosti 

a atraktivnosti; 
 

3. přijetí těchto kulturních obsahů do vlastního kulturního systému; 
 

4. souběžná modifikace vlastního kulturního systému založená na jeho rekompozici, která předpo-

kládá přijetí jedněch a odmítnutí druhých kulturních prvků; 
 

5. akulturační reakce reprezentovaná na jedné straně negativními postoji bránícími čistotu vlastní 

kultury odmítáním cizích kulturních vlivů, na straně druhé naopak pozitivními postoji vítajícími 

kulturní změny a inovace, které akulturace přináší. 

 

Vztahy mezi majoritou a skupinami cizinců žijícími na území ČR je věnována průběžná 

pozornost v rámci různých průzkumů veřejného mínění (např. již výše zmiňovaný průzkum CVVM 

„Naše společnost“). Zajímalo nás proto, jak vnímají Rusové a Ukrajinci žijící na území kraje Hlavní 

město Praha Čechy ve vztahu k vybraným skupinám cizinců, jak jsou jim podobni. Pomocí hodnotící 

škály 1=velmi mnoho, 2=poměrně dost, 3=nepříliš mnoho, 4=vůbec nic, a také variant 98=neví, 

98=bez odpovědi, měli respondenti možnost označit svoji odpověď na otázku, jak mnoho mají Češi 
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společného se Slováky, Poláky, Ukrajinci, Němci, Rakušany a Rusy. Záměrně jsme vybrali všechny 

zástupce sousedících států a skupiny samotných respondentů. Respondenti jasně projevili názor, 

že v rámci sousedících států mají dle jejich mínění Češi nejvíce společného s našimi východními 

sousedy – se Slováky. Tento názor zastávala shodně naprostá většina Rusů a Ukrajinců (celkem 88 % 

respondentů). A to byla jediná názorová shoda Rusů a Ukrajinců v rámci hodnocení, jak mnoho mají 

Češi společného, a to nejen s občany sousedících států, ale také s Rusy a Ukrajinci samotnými. Dle 

mínění respondentů mají Češi také poměrně dost společného s našimi severními sousedy – Poláky. 

Více o tomto však byli přesvědčení Ukrajinci, méně již Rusové, kteří významně více neviděli mezi 

Čechy a Poláky naopak vůbec žádnou podobnost. Částečné neshody názorů Rusů a Ukrajinců se 

objevily také v případě našich západních a jižních sousedů – Němců a Rakušanů, které, jak se zdá, 

vnímali (v tomto případě) jak Rusové, tak Ukrajinci spíše jako „stejnou skupinu“. Cca třetina jak Rusů, 

tak Ukrajinců se domnívala, že Češi s Němci mají společného nepříliš mnoho, cca třetina Ukrajinců 

byla opačného názoru a domnívala se, že Češi mají s Němci společného poměrně dost, cca čtvrtina 

Rusů však tuto podobnost nevnímala vůbec. Zcela opačný názor však zastávali Rusové a Ukrajinci 

v případě, kdy měli možnost se vyslovit k podobnosti Čechů k nim samotným, nebo Rusové k podob-

nosti k Ukrajincům a Ukrajinci k podobnosti k Rusům. Jak Rusové, tak Ukrajinci vyjádřili shodný názor, 

že Češi s nimi mají poměrně dost společného, více však o tomto byli přesvědčeni Rusové (Rusové: 

31 % velmi mnoho, 21 % poměrně dost/Ukrajinci: 23 % velmi mnoho, 38 % poměrně dost). 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. 

Ve srovnání s Ukrajinci vnímali Rusové častěji určitou podobnost Čechů s Ukrajinci, nežli tomu bylo 

v hodnocení podobnosti Čechů a Rusů ze strany Ukrajinců – detailněji viz následující tabulkový 

přehled. 

 

Tabulka č. 29 Jak mnoho mají Češi společného s občany sousedících států, Ruské federace 

a Ukrajiny 

Jak mnoho mají Češi společného s... ? 

Slováky 

  
velmi mnoho 

poměrně 

dost 

nepříliš 

mnoho 
vůbec nic neví 

bez 

odpovědi 
celkem 

Ukrajinci 54 % 35 % 5 % 0 % 5 % 1 % 100 % 

Rusové 55 % 33 % 5 % 0 % 7 % 0 % 100 % 

Celkem 54 % 34 % 5 % 0 % 6 % 0 % 100 % 

Poláky 

  velmi mnoho 
poměrně 

dost 

nepříliš 

mnoho 
vůbec nic neví 

bez 

odpovědi 
celkem 

Ukrajinci 22 % 42 % 24 % 6 % 6 % 1 % 100 % 

Rusové 21 % 36 % 26 % 10 % 6 % 0 % 100 % 

Celkem 21 % 39 % 25 % 8 % 6 % 1 % 100 % 

Němci 

  velmi mnoho 
poměrně 

dost 

nepříliš 

mnoho 
vůbec nic neví 

bez 

odpovědi 
celkem 

Ukrajinci 14 % 31 % 33 % 15 % 6 % 1 % 100 % 

Rusové 14 % 24 % 31 % 26 % 5 % 0 % 100 % 

Celkem 14 % 27 % 32 % 21 % 5 % 1 % 100 % 
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pokračování tabulky 

Rakušany 

  velmi mnoho 
poměrně 

dost 

nepříliš 

mnoho 
vůbec nic neví 

bez 

odpovědi 
celkem 

Ukrajinci 12 % 31 % 31 % 18 % 7 % 1 % 100 % 

Rusové 14 % 24 % 32 % 24 % 6 % 0 % 100 % 

Celkem 13 % 27 % 32 % 21 % 6 % 1 % 100 % 

Rusy 

  velmi mnoho 
poměrně 

dost 

nepříliš 

mnoho 
vůbec nic neví 

bez 

odpovědi 
celkem 

Ukrajinci 7 % 18 % 38 % 34 % 2 % 1 % 100 % 

Rusové 31 % 29 % 21 % 15 % 3 % 0 % 100 % 

Celkem 19 % 24 % 30 % 25 % 3 % 1 % 100 % 

Ukrajinci 

  velmi mnoho 
poměrně 

dost 

nepříliš 

mnoho 
vůbec nic neví 

bez 

odpovědi 
celkem 

Ukrajinci 23 % 38 % 30 % 6 % 2 % 1 % 100 % 

Rusové 14 % 24 % 38 % 18 % 5 % 0 % 100 % 

Celkem 18 % 31 % 34 % 12 % 3 % 1 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=1 001 Rusové a Ukrajinci paritně zastoupeni 

 

V rámci kratičkého bloku věnovaného akulturaci nás také zajímalo, jaký vztah mají Rusové 

a Ukrajinci k českým médiím, a to konkrétně k televizi, rádiu, periodikům. Vysílání televize a rádia 

v českém jazyce sledují Rusové a Ukrajinci bez významných rozdílů v různé frekvenci, nejčastěji 

prakticky každý den nebo několikrát za týden. Naopak české pořady v televizi vůbec nesledovala 4 % 

Ukrajinců a 6 % Rusů, v rádiu obdobně (5 % Ukrajinců a 8 % Rusů) (viz tabulka č. 30). 

 

Tabulka č. 30 Frekvence sledování vysílání televize a rádia v českém jazyce 

  

Jak často sledujete televizi v českém jazyce? 

Celkem prakticky 

každý den 

několikrát 

za týden 

vybrané pořady, 

několikrát za měsíc 

jenom 

výjimečně 

vůbec nesleduji 

českou televizi 

televizi 

nesleduji vůbec 

Ukrajinci 41 % 29 % 12 % 11 % 4 % 4 % 100 % 

Rusové 37 % 27 % 13 % 12 % 6 % 4 % 100 % 

Celkem 39 % 28 % 12 % 12 % 5 % 4 % 100 % 

  

Jak často posloucháte rádio v českém jazyce? 

Celkem prakticky 

každý den 

několikrát 

za týden 

vybrané pořady, 

několikrát za měsíc 

jenom 

výjimečně 

vůbec nesleduji 

české rádio 

rádio 

neposlouchám 

vůbec 

Ukrajinci 38 % 23 % 11 % 15 % 5 % 9 % 100 % 

Rusové 42 % 22 % 11 % 12 % 8 % 6 % 100 % 

Celkem 40 % 23 % 11 % 13 % 7 % 7 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=1 001 Rusové a Ukrajinci paritně zastoupeni 
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V případě čtení časopisů v češtině byly zjištěny rozdíly mezi Rusy a Ukrajinci. Pětina Rusů 

uvedla, že české časopisy čte pravidelně, naopak více než pětina Ukrajinců je nečte vůbec. Obecně 

lze konstatovat, že Rusové a Ukrajinci čtou české časopisy spíše nepravidelně až výjimečně (cca 

polovina z nich) (viz tabulka č. 31). 

 

Tabulka č. 31 Frekvence čtení časopisů v českém jazyce 

  

Čtete časopisy v českém jazyce? 

Celkem 
pravidelně nepravidelně 

jenom 

výjimečně 

vůbec nečtu 

české časopisy 

časopisy nečtu 

vůbec 

Ukrajinci 12 % 27 % 24 % 14 % 23 % 100 % 

Rusové 20 % 23 % 24 % 15 % 17 % 100 % 

Celkem 16 % 25 % 24 % 15 % 20 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=1 001 Rusové a Ukrajinci paritně zastoupeni 

 

Vysílání v českém jazyce, ať už prostřednictvím televize či rádia, pravidelněji sledují spíše 

starší generace. Naopak pravidelné čtení českých časopisů uváděla častěji nejmladší a nejstarší 

generace Ukrajinců a Rusů. 

Obzvlášť v době spojené se šířením covidu-19 vyvstává jako velmi zajímavá a naléhavá otázka 

pocitu osamělosti, a to nejen u cizinců žijících na území ČR. Co se pocitu osamělosti týče, za poslední 

rok netrpěla pocitem osamělosti více než třetina Rusů i Ukrajinců, jenom výjimečně, například 

o svátcích, čtvrtina. Občasnou osamělost uvedla cca třetina respondentů s tím, že se snaží rozptýlit 

při posezení se svými krajany nebo trávením času mezi lidmi, například posezením v hospodě. Častým 

pocitem opuštění, kdy se cítí jako „námořník na dálkové plavbě“, trpělo 8 % jak Rusů, tak Ukrajinců. 

Z hlediska věku nejvyšší stupeň osamělosti uváděla nejmladší generace ve věku 18 až 24 let a druhá 

nejmladší generace ve věku 25 až 34 let (více než 10 % těchto věkových kohort) a více než čtvrtina 

z nich léčí osamělost trávením času s krajany. Střední, poststřední a starší generaci respondentů se 

stýskalo spíše o svátcích nebo spíše vůbec. Muži častěji než ženy hledali rozptýlení samoty při 

posezeních s přáteli v hospodě (muži 18 % vs. ženy 14 %), naopak ženy se častěji, než muži cítily samy 

v čase svátků (muži 21 % vs. ženy 29 %). 

Svoji oblíbenou hospodu nebo vinárnu v Praze, ve které už znají pravidelné návštěvníky, nebo 

kde znají je, měli významně častěji Rusové (46 %) nežli Ukrajinci (37 %). Takto oblíbenou hospodu, 

kde by byli považováni za „kmenového zákazníka“, nemělo 32 % Ukrajinců a 24 % Rusů. Shodně 

necelá třetina jak Rusů, tak Ukrajinců takováto restaurační zařízení naopak vůbec nevyhledává 

a do hospod či vináren vůbec nechodí, a to obzvláště respondenti druhé nejmladší generace ve věku 

25 až 34 let a nejstarší kohorty 55 let a více (shodně více než třetina). Popularita hospod a vináren 

v Praze byla vyšší u mužů nežli u žen, svou stálou hospodu či vinárnu měla více než polovina mužů 

a necelá třetina žen. Necelá třetina mužů i žen takovéto oblíbené místo k posezení neměla. 

Restaurační zařízení vůbec nenavštěvovala pětina mužů a dvě pětiny žen. 

Dále nás zajímalo, jakým volnočasovým aktivitám, a zdali vůbec, se Rusové a Ukrajinci v Praze 

věnují. Žádné volnočasové aktivitě se nevěnovalo 41 % respondentů, spíše Ukrajinců (44 %) nežli Rusů 

(38 %), nejméně druhá nejmladší generace ve věku 25 až 34 let (45 % této věkové kohorty žádné 

volnočasové aktivity neuvedlo – pro srovnání, u nejmladší generace se to týkalo 35 % osob) a nejstarší 

věková kohorta (44 %). Bez volnočasových aktivit bylo 43 % mužů a 39 % žen. Nejčastěji byly uváděny 

různorodé sportovní aktivity, například jízda na kolečkových bruslích, tanec, různé druhy cvičení 
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a posilování, plavání apod., dále například zahradničení, ruční práce, výlety za kulturními památkami 

a cestování, rybaření apod. Svůj volný čas trávili Rusové i Ukrajinci víceméně shodně, a to cca třetina 

trávila svůj volný čas s ostatními lidmi nebo častěji s ostatními lidmi než sám/a, dále necelá čtvrtina 

častěji sám/a než s ostatními lidmi a každý desátý Rus/Ruska či Ukrajinec/Ukrajinka trávili svůj volný čas 

raději sami. Konkrétní odpověď neuvedlo 5 % Ukrajinců a 2 % Rusů. Preference trávit svůj volný čas 

raději o samotě rostla s věkem, muži více preferovali společnost dalších osob, nežli tomu bylo u žen. 

Kulturní akce jako jsou koncerty, divadla, výstavy atd. navštěvovala několikrát za rok nebo 

méně často více než polovina Rusů a Ukrajinců. Rusové na kulturní akce tohoto typu zavítají častěji 

(několikrát za měsíc – 22 %), nežli Ukrajinci (14 %). Naopak za kulturou se do divadla, na koncert či 

na výstavu nezajdou podívat spíše Ukrajinci (necelá třetina), méně Rusové (cca pětina). Nikdy tyto 

kulturní instituce nenavštěvuje zejména druhá nejmladší generace ve věku 25 až 34 let (téměř 

polovina osob této věkové kohorty – 43 %!), u ostatních věkových kohort cca pětina, a to spíše mužů 

(34 %) nežli žen (19 %). 

Dále nás zajímalo, jaký postoj by respondenti zaujali, kdyby jejich dítě nebo děti začalo/ly 

považovat Česko za svou vlast, zjistili jsme následující bez významných rozdílů mezi Rusy a Ukrajinci: 

• pětině Rusů a Ukrajinců by to bylo trochu líto; 

• necelých 40 % by se tímto vůbec nezabývalo a nechalo by to na rozhodnutí svých potomků; 

• 10 % Ukrajinců a 13 % Rusů by naopak mělo radost. 

Nejbenevolentnější postoj k českému vlastenectví svých potomků zastávala nejmladší gene-

race (47 % z nich by rozhodnutí nechalo na svých dětech), naopak toto rozhodnutí by trochu bylo 

líto 10 % respondentů této věkové kohorty. Druhou nejmladší generaci ve věku 24 až 35 let by české 

vlastenectví potomků trápilo nejvíce (28 %), více než třetině respondentů ve věku 45 až 54 let by 

nevadilo vůbec. Rozdíly mezi ženami a muži byly naměřeny v krajních variantách odpovědí – trochu 

líto by to bylo spíše mužům (23 %) nežli ženám (19 %), naopak ženy by v tomto případě častěji cítily 

radost (10 %, muži 8 %). 

Důležité v životě a rozhodování lidí jsou i jejich plány do budoucna. Nás zajímali „migrační 

plány“ respondentů do budoucna. Zajímalo nás, zdali plánují trvale se vrátit na Ukrajinu/do Ruské 

federace, nebo hodlají požádat o povolení k trvalému pobytu či o české státní občanství, nebo se pře-

stěhovat do jiné země. Tyto varianty se samozřejmě netýkaly všech respondentů, jednu z výše uvede-

ných variant zvolilo celkem 638 respondentů (323 Ukrajinců a 315 Rusů, tj. 64 % výběrového souboru) 

Z těchto 638 Rusů a Ukrajinců se chtělo trvale vrátit na Ukrajinu/do Ruské federace cca 40 %, cca 15 % 

plánuje požádat o trvalý pobyt, o občanství by chtělo zažádat 33 % Ukrajinců a 30 % Rusů. Do jiné 

země by se chtělo přestěhovat 18 % Rusů a 12 % Ukrajinců z podvýběru. Trvalý návrat na Ukrajinu 

a do Ruské federace plánovala zejména druhá nejmladší generace respondentů z podvýběru ve věku 

25 až 34 let (43 %), naopak až třetina nejmladších ve věku 18 až 24 let se zamýšlí nad emigrací do jiné 

země, nežli je země jejich původu. O trvalý pobyt chtěly žádat častěji ženy nežli muži (18 % vs. 12 %), 

obdobně tomu tak bylo i u plánů žádání o občanství (muži 27 % vs. ženy 36 %). Muži byli naopak 

nakloněnější k návratu na Ukrajinu a do Ruské federace nežli ženy (45 % mužů vs. 33 % žen). 

Otázka přístupu ke vzdělání a zdravotní péči lidí v závislosti na jejich příjmech byla u nás 

nastolena de facto nástupem změn 90. let a prvky liberalismu jí dále jenom posílily (a posilují). 

Zajímalo nás proto, do jaké míry považují dotázaní Rusové a Ukrajinci za spravedlivé či nespravedlivé 

následující skutečnosti: 

• lidé s vyššími příjmy si mohou dovolit lepší vzdělání pro své děti nežli lidé s nižšími příjmy; 

• lidé s vyššími příjmy si mohou dovolit lepší zdravotní péči nežli lidé s nižšími příjmy. 
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Bylo zjištěno, že cca polovina Rusů a Ukrajinců nepovažuje za spíše až zcela spravedlivé, aby 

si kvalitnější vzdělání pro své děti mohli dovolit jenom lidé s vyššími příjmy. Necelá třetina Rusů 

a Ukrajinců považovala zajištění kvalitního vzdělání pouze pro děti z bohatších rodin za zcela nespra-

vedlivé, více než pětina Ukrajinců za spíše nespravedlivé. Cca čtvrtina z nich k danému výroku zaujala 

neutrální postoj a necelá čtvrtina závislost kvality vzdělání dětí a bohatství rodiny považovala za spíše 

až zcela spravedlivé. Ještě větší míru nesouhlasu projevili Rusové a Ukrajinci s výrokem o dostupnosti 

kvalitnější zdravotní péče pouze pro bohatší lidi, což za spíše nespravedlivé až za zcela nespravedlivé 

považovala více než polovina všech respondentů. Opět i v tomto případě až čtvrtina respondentů 

zaujala neutrální postoj a nepřiklonila se k žádnému hodnotícímu postoji. Naopak o lepší zdravotní 

péči, ale pouze pro majetnější lidi, byla spíše až zcela přesvědčena necelá pětina respondentů (viz 

tabulka č. 32). 

 

Tabulka č. 32 Míra souhlasu a nesouhlasu respondentů s vybranými výroky... 

  

Je podle Vás spravedlivé či nespravedlivé, že si lidé s vyššími příjmy mohou dovolit lepší vzdělání 

pro své děti než lidé s nižšími příjmy?  
Celkem 

zcela 

spravedlivé 

spíše 

spravedlivé 

ani spravedlivé, 

ani nespravedlivé 

spíše 

nespravedlivé 

zcela 

nespravedlivé 
neví 

Ukrajinci 6 % 17 % 23 % 21 % 30 % 4 % 100 % 

Rusové 8 % 15 % 26 % 15 % 32 % 4 % 100 % 

Celkem 7 % 16 % 24 % 18 % 31 % 4 % 100 % 

  

Je podle Vás spravedlivé či nespravedlivé, že si lidé s vyššími příjmy mohou dovolit lepší 

zdravotní péči než lidé s nižšími příjmy? 
Celkem 

zcela 

spravedlivé 

spíše 

spravedlivé 

ani spravedlivé, 

ani nespravedlivé 

spíše 

nespravedlivé 

zcela 

nespravedlivé 
neví 

Ukrajinci 6 % 12 % 24 % 23 % 31 % 4 % 100 % 

Rusové 7 % 9 % 26 % 17 % 38 % 4 % 100 % 

Celkem 7 % 11 % 25 % 20 % 34 % 4 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; N=1 001 Rusové a Ukrajinci paritně zastoupeni 

 

Kvalitnější vzdělání dětí a kvalitnější zdravotní péči pro bohatší lidi považovali za spravedlivější 

spíše lépe situovaní respondenti s vyšším sociálním statusem. Naopak generační ani gendeové rozdíly 

v tomto případě nehrály roli. 

3.5 Rodina a rodičovství 

Tématu finanční situace, rodiny a rodičovství byla věnována předzávěrečná a závěrečná část 

dotazníku. Respondenti měli možnost uvést počet spolubydlících osob v pražské společné domác-

nosti. Cca 10 % Rusů a Ukrajinců výběrového souboru uvedlo, že bydlí sami, v páru či dvojici bydlela 

necelá třetina Rusů a cca čtvrtina Ukrajinců, tříčlennou domácnost uvedla shodně cca čtvrtina všech 

respondentů, obdobně tomu bylo v případě čtyřčlenných domácností, pět členů v domácnosti uvedlo 

shodně cca 8 % respondentů a šest a více osob v jedné domácnosti se vyskytovalo u 3 % Ukrajinců 

a 1 % Rusů. 



3. Výsledky dotazníkového šetření 

 

 

52 

Mezi respondenty převažovali lidé žijící v rodině, cca polovina jak Rusů, tak Ukrajinců ve své 

pražské domácnosti bydlela spolu se svým životním partnerem/partnerkou, manželem/manželkou. 

Spolu s dětmi žila třetina Ukrajinců a necelá třetina Rusů. S rodiči 11 % Rusů a 8 % Ukrajinců. Spolu 

s prarodiči bydleli spíše Rusové (2 %), nežli Ukrajinci (méně než 1 %). Naopak tomu bylo u vnoučat, 

se kterými sdílela jednu domácnost cca 3 % Ukrajinců a necelá 2 % Rusů. Přibližně 8 % všech 

respondentů bydlelo spolu se svými sourozenci a 11 % s dalším rodinným příbuzným (např. se 

strýcem, tetou, bratrancem apod.). Více než třetina Ukrajinců a necelá třetina Rusů sdílela pražskou 

domácnost s někým mimo svou rodinu. 

Zajímalo nás také, jak Rusové a Ukrajinci nakládají s penězi, které si v ČR vydělají. V ČR si 

nevydělávalo 7 % Ukrajinců a 14 % Rusů, Rusové zejména z důvodu studia, dále mezi nevydělávající 

patřily osoby pracující v rodině bez nároku na mzdu, starobní/invalidní důchodci, ženy na mateřské/ 

rodičovské dovolené apod. V zacházení s penězi vydělanými v ČR byly mezi Rusy a Ukrajinci zjištěny 

významné rozdíly. Téměř dvěma třetinám Ukrajinců a více než polovině Rusů vystačí jejich příjem 

spíše (ovšem nejenom) na pokrytí nákladů každodenního života. Ušetřit část peněz na koupi 

nemovitosti, auta nebo na dovolenou se daří spíše Rusům (38 %) a cca třetině Ukrajinců. Na svůj 

důchod si ze svých vydělaných příjmů v ČR šetří cca třetina jak Rusů, tak Ukrajinců. Část peněz 

investuje v zemi původu například do stavby či opravy nemovitosti 14 % Rusů a 11 % Ukrajinců. 

Naopak remitence v podobě zasílání části zde vydělaných peněz své rodině hradili více Ukrajinci nežli 

Rusové (třetina Ukrajinců vs. cca čtvrtina Rusů). 

 

Tabulka č. 33 Způsoby zacházení s penězi vydělanými v ČR 

  

V ČR si 

nevydělávám 

Utratím je za 

každodenní 

život v ČR 

Část peněz 

ušetřím např. 

na koupi 

nemovitosti, 

auta, na 

dovolenou 

Část peněz 

ušetřím  

na stáří 

Část peněz 

investuji na 

Ukrajině/v 

Ruské federaci 

(např. stavba 

či oprava 

nemovitosti) 

Část peněz 

posílám rodině 

na Ukrajinu/do 

Ruské federace 

S penězi 

zacházím 

jinak 

Celkem 

Ukrajinci 
35 303 168 155 55 184 29 501 

7 % 60 % 34 % 31 % 11 % 37 % 6 %   

Rusové 
71 271 191 162 70 128 25 500 

14 % 54 % 38 % 32 % 14 % 26 % 5 %   

Pozn.: výstup dotazníkového šetření; možnost více odpovědí, součet se nerovná 100 % 

 

Téma rodiny a rodičovství není jenom velkým životním tématem a metou mnohých z nás, je 

to také téma významně související a prolínající se s procesem integrace cizinců do majoritní 

společnosti, které se dále prolíná s dalšími integračními oblastmi, jakými jsou například poskytování 

zdravotní péče, vzdělávání a volnočasové aktivity, zaměstnávání a ekonomická situace cizinců a jejich 

rodin, dostupnost a nároky na bydlení, kvalita a úroveň infrastruktury v místě bydliště (tzv. občanská 

vybavenost), socio-kulturní a socioekonomické prostředí naší společnosti atd. Obecně představuje 

rodina původní a nejdůležitější společenskou skupinu a zároveň instituci, která je zakládajícím 

článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou naší společnosti. Hlavními funkcemi 

rodiny je reprodukce trvání lidstva a výchova (socializace) dětí, přenos kulturních vzorců a zachování 

kontinuity kulturního vývoje společnosti (Univerzita Karlova, 1996, 940). Proti tomu stojí názor 

například G. Simmela, dle kterého je v duchu sociologického atomismu základem společnosti 

atomizované, avšak interagující individuum, vytvářející sociální okruhy, v nichž se projevuje a současně 
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zmírňuje konfliktnost jejich zájmů. Významným elementem, který umožňuje interakci sociálních 

atomů, jsou peníze, který Simmel chápe jako prostředek umožňující spotřebovat minimum sil 

a dosáhnout cíle při minimálním odporu (Univerzita Karlova, 1996, 112). Velmi stručně a zjednodušeně 

rozvedeno, s atomizovaným jednotlivcem se manipuluje daleko snadněji, nežli lze manipulovat se 

základní (životní) buňkou společnosti, kterou představuje právě rodina. Potřeby a možnosti rodiny 

jsou v mnohém velmi vzdálené potřebám a možnostem atomizovaných jedinců, ale také bezdětných 

párů, sezdaných i nesezdaných. 

 V našem dotazování nás zajímalo, jaké postoje zastávají Rusové a Ukrajinci k vybraným 

otázkám o rodině a rodičovství. Respondenti měli možnost vyjádřit své postoje prostřednictvím míry 

souhlasu či nesouhlasu s několika následujícími výroky:  

a)  sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě; 

b)  mít děti znamená příliš velké omezení svobody rodičů;  

c)  děti jsou pro rodiče finanční zátěží; 

d)  mít děti znamená omezení pracovních a kariérních šancí pro jednoho či oba rodiče; 

e)  rodičovství zvyšuje společenskou prestiž; 

f)  dospělé děti jsou důležitým zdrojem pomoci pro rodiče, když zestárnou. 

 

 Vyhodnocením nasbíraných dat na toto téma bylo zjištěno, že jak Rusové, tak Ukrajinci jsou 

v převážné míře pozitivně nakloněni hodnotě rodiny a rodičovství – polovina z nich zcela a cca třetina 

spíše souhlasila s výrokem, že největší radostí v životě člověka je sledovat, jak děti rostou. S tímto 

výrokem spíše nesouhlasila 3 % a zcela nesouhlasilo 1 % všech respondentů. 14 % respondentů 

zaujalo neutrální postoj. Postoje respondentů k následujícímu výroku se však již roztříštily. Ačkoliv jsou 

děti největší radostí v životě, přece jenom dle vyjádření respondentů mohou za jistých okolností 

představovat příliš velké riziko omezení svobody svých rodičů – tento postoj zaujalo 39 % všech 

respodnentů, jak Ukrajinců, tak Rusů. Naopak necelá třetina respondentů byla proti a příliš velké 

omezení svobody rodičů narozením a péčí o potomky spíše nepřipouštěla. Více než čtvrtina Rusů 

a Ukrajinců zaujala neutrální postoj. Zde musíme podotknout, že neutrální postoj u dalších výroků, 

které „nutily“ respondenty rozhodovat se, jestli dát přednost ve svém postoji dětem a rodině či 

osobním individuálním zájmům jednotlivce, popř. obou rodičů, sílil.  

V následujících výrocích zaměřených na posouzení hodnoty rodičovství v perspektivě finanční 

náročnosti a možných kariérních a pracovních omezení minimálně pro jednoho z rodičů, se již postoje 

Ukrajinců a Rusů začaly významně lišit, a to zřejmě z důvodu nejen odlišného sociodemografického 

složení Ukrajinců a Rusů žijících na našem území (v daném případě na území kraje Hlavní město Praha) 

(viz podkap. 3.1), ale také rozdílů v ekonomickém zázemí. Děti jako finanční zátěž a kariérní omezení 

pro rodiče vnímali intenzivněji spíše Ukrajinci nežli Rusové, zároveň ale vzrostl podíl postojově 

neutrálních respondentů, a to jak mezi Rusy, tak mezi Ukrajinci. 

V závěrečném výroku, který respondenty opět vrátil k hodnotě rodiny jako takové a zaměřil 

jejich pozornost na možné výhody, v tomto směru na možnost zajištění péče ve stáří od svých dětí, 

se Rusové a Ukrajinci opět postojově sjednotili. Více než dvě třetiny jak Rusů, tak Ukrajinců spíše 

až rozhodně souhlasily, že dospělé děti pro ně představují v jejich stáří velký zdroj (očekavané) 

pomoci. Méně jisti si však v tomhle ohledu byli Ukrajinci, můžeme se jenom domnívat, že se v tomto 

jejich významně vyšším neutrálním postoji projevily migrační skutečnosti, jejich vlastní či zprostředko-
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vané od krajanů, kdy mnohdy dochází v životě migrantů k tomu, že o své rodiče nemohou pečovat 

osobně nebo jenom ve velmi omezené či zprostředkované formě (tj. péči o staré rodiče zajišťuje 

sourozenec žijící v zemi původu, popř. další člen rodiny nebo někdo mimo rodinu).  

Detailněji členění odpovědí Rusů a Ukrajinců k uvedeným výrokům na téma rodiny 

a rodičovství (viz tabulka č. 34). 

 

Tabulka č. 34 Míra souhlasu a nesouhlasu respondentů s vybranými výroky na téma rodiny 

a rodičovství 

  

Sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě 

Celkem rozhodně 

souhlasí 
spíše souhlasí 

ani souhlas, ani 

nesouhlas 
spíše nesouhlasí 

rozhodně 

nesouhlasí 

Ukrajinci 
227 149 64 14 2 456 

50 % 33 % 14 % 3 % 0 % 100 % 

Rusové 
230 144 65 18 9 466 

49 % 31 % 14 % 4 % 2 % 100 % 

Celkem 
457 293 129 32 11 922 

50 % 32 % 14 % 3 % 1 % 100 % 

  

Mít děti znamená příliš velké omezení svobody rodičů 

Celkem rozhodně 

souhlasí 
spíše souhlasí 

ani souhlas, ani 

nesouhlas 
spíše nesouhlasí 

rozhodně 

nesouhlasí 

Ukrajinci 
43 137 143 98 49 470 

9 % 29 % 30 % 21 % 10 % 100 % 

Rusové 
46 152 126 94 69 487 

9 % 31 % 26 % 19 % 14 % 100 % 

Celkem 
89 289 269 192 118 957 

9 % 30 % 28 % 20 % 12 % 100 % 

  

Děti jsou pro rodiče finanční zátěží 

Celkem rozhodně 

souhlasí 
spíše souhlasí 

ani souhlas, ani 

nesouhlas 
spíše nesouhlasí 

rozhodně 

nesouhlasí 

Ukrajinci 
71 150 164 67 26 478 

15 % 31 % 34 % 14 % 5 % 100 % 

Rusové 
82 126 148 81 56 493 

17 % 26 % 30 % 16 % 11 % 100 % 

celkem 
153 276 312 148 82 971 

16 % 28 % 32 % 15 %  8 % 100 % 

  

Mít děti znamená omezení pracovních a kariérních šancí pro jednoho či oba z rodičů 

Celkem rozhodně 

souhlasí 
spíše souhlasí 

ani souhlas, ani 

nesouhlas 
spíše nesouhlasí 

rozhodně 

nesouhlasí 

Ukrajinci 
54 176 141 72 34 477 

11 % 37 % 30 % 15 % 7 % 100 % 

Rusové 
49 139 145 105 51 489 

10 % 28 % 30 % 21 % 10 % 100 % 

Celkem 
103 315 286 177 85 966 

11 % 33 % 30 % 18 % 9 % 100 % 
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pokračování tabulky 

  

Dospělé děti jsou důležitým zdrojem pomoci pro rodiče, když zestárnou 

Celkem rozhodně 

souhlasí 
spíše souhlasí 

ani souhlas, ani 

nesouhlas 
spíše nesouhlasí 

rozhodně 

nesouhlasí 

Ukrajinci 
145 144 124 34 17 464 

31 % 31 % 27 % 7 % 4 % 100 % 

Rusové 
163 145 106 38 27 479 

34 % 30 % 22 % 8 % 6 % 100 % 

Celkem 
308 289 230 72 44 943 

33 % 31 % 24 % 8 % 5 % 100 % 

 

Jak bylo zjištěno a uvedeno výše v textu této podkapitoly, vnímání hodnoty rodiny 

a rodičovství může být ovlivněno určitými liberálnějšími postoji mladé generace (v určité „ranné“ 

etapě života), dávající přednost spíše osobní svobodě a kariérním očekáváním, ale také i určitým 

tlakem možné finanční nejistoty plynoucí z předpokladu vyšších finančních nároků/výdajů spojených 

s příchodem dětí do rodiny. Dle další analýzy, zohledňující sociální status, lze ovšem závěrem této 

statě konstatovat, že společenský status Rusů a Ukrajinců jejich vnímání hodnoty rodiny a výchovy 

významně neovlivňuje. 
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4. Vybrané Hofstedeho a Trompenaarsovy poznatky 

o kulturních dimenzích v České republice, Ruské 

federaci a na Ukrajině 

4. Vybran é Hofstedeho a Trompenaarsovy pozn atky o kultu rních dimenzíc h v  Čes ké republic e, Ruské federac i a na Ukrajině  

Podle výsledků původního empirického šetření, uskutečněného pod vedením Geerta Hof-

stedeho,21 na základě mezinárodního srovnávání řady zemí, byly naměřeny v rámci jednotlivých 

dimenzí následující hodnoty pro ČR, Ruskou federaci a Ukrajinu, přičemž hodnoty byly měřeny 

na škále 0–100: 

• individualismu (individualism index): 58 v České republice, 39 v Ruské federaci a 25 na Ukrajině; 

• vyhýbání se nejistotě (uncertainty avoidance index): 74 v České republice, 95 v Ruské federaci 

a 95 na Ukrajině; 

• vzdálenosti mocenských pozic (power distance index): 57 v České republice, 93 v Ruské federaci 

a 92 na Ukrajině. 

 

Při vysvětlování rozdílů mezi Hofstedeho a Trompenaarsovými měřeními kulturních dimenzí 

u Čechů, Rusů a Ukrajinců, a výsledky našeho smíšeného sociologického výzkumu dospělých Rusů 

a Ukrajinců, dlouhodobě žijících nebo pracujících v České republice je třeba vzít v úvahu vliv 

ekonomické a politické globalizace na sociální změnu, proběhnuvší na konci dvacátého a na začátku 

jedenadvacátého století. Přesněji řečeno, je třeba si uvědomit, že národní mentalita není něčím 

neměnným, i když její modifikace či proměny probíhají velmi pomalu, v horizontu či období života 

několika generací. V důsledku postkomunistického vývoje ve střední a východní Evropě se slovanské 

národy, včetně Čechů, Rusů a Ukrajinců, nacházejí pod silným vlivem západoevropské a americké 

kultury, a proto se mění i některé rysy chování představitelů těchto národů, například mnoho členů 

mladé generace českých, ruských a ukrajinských podnikatelů, majících zkušenosti se studiem či prací 

v zahraničí, si osvojila globální způsoby chování v byznysu, lidé mění svůj vztah k penězům, otevřené 

hranice umožňují cestování apod.  

4.1  Základní poznatky o individualismu v České republice, Ruské 

federaci a na Ukrajině 

Na základě Hofstedeho měření je hodnota individualismu v ČR nadprůměrná, přičemž se 

výrazně projevil rozpor či „schizofrenie“ mezi individualistickými a kolektivistickými sklony respon-

dentů v tom smyslu, že kulturní hodnoty zjištěné u starších lidí jsou spíše kolektivistické a u mladších 

lidí spíše individualistické. Ilustrací individualistických tendencí české kultury je skutečnost, 

že v mezinárodním měřítku jsou Češi úspěšnější v umění nebo ve vědě spíše jako jednotlivci než jako 

představitelé národa na politické scéně, kde je výsledek určen spíše kolektivním vyjednáváním než 

úmyslem a (dlouhodobým) programem. Na druhé straně jsou kolektivistické sklony starší generace 

  

                                                           
21  Compare Countries – Hofstede Insights [online]. [cit. 5. 2. 2022]. Dostupné z: https://www.hofstede-insights.com/product/ 

compare-countries/ 

https://www.hofstede-insights.com/product/
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často vysvětlovány dlouhodobým působením bývalého komunistického režimu, který se od svého 

ustavení v České republice v padesátých letech vyznačoval mechanickým přejímáním sovětských 

organizačních schémat a vnucováním sovětských kulturních vzorců jednání českým občanům. 

Například všechny veřejné projevy individuálního nesouhlasu se společenským a kulturním vývojem 

byly od padesátých let pro představitele tehdejšího režimu spíše nepřijatelné a jejich autoři byli často 

trestáni propouštěním z práce, obviněním z podvracení komunistického režimu apod. 

Ruská federace se nachází uprostřed mezi individualistickými zeměmi (USA a Spojené králov-

ství) a kolektivistickými (Argentina, Brazílie a ostatní země v Jižní Americe). Na straně druhé následuje 

po západoevropských a středoevropských státech, tj. v evropském kontextu je třeba je považovat 

za kolektivistickou zemi. Silnější míru kolektivismu v RF než v ČR je možné vysvětlit socializačními 

procesy, které jsou zakotveny ve velkých rodinách nebo skupinách, ve kterých se děti učí myslet 

z pozice „my“; společná pravidla jsou ceněna více než individuální práva a zájmy, přičemž jejich 

porušení se odsuzuje, a stát je považován za důležitou entitu, ovlivňující život skupin i jednotlivců.  

Specialisté na středoevropská a východoevropská studia považují kolektivismus za jeden 

ze základních rysů ruské mentality a uvádějí četná ruská přísloví o nutnosti držet spolu: například 

„Dobré bratrství je dražší než bohatství“, „Neměj sto rublů, ale měj sto přátel“, „Sám člověk nic 

nezmůže“, „Když člověk není sám, ani smrt ho nestraší“ apod. Zatímco kolektivismus předpokládá 

podřízení osobních zájmů zájmům společným, kapitalistické poměry vyžadují iniciativu a schopnost 

se samostatně rozhodovat, a proto jsou kolektivistické sklony nahrazovány individualistickými. 

Obecně lze říci, že Češi mají k imigrantům a imigrantkám z Ukrajiny dlouhodobě spíše neutrální vztah. 

Výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, zabývající se vztahem 

Čechů k národnostním skupinám žijícím v České republice, došly k závěru, že Rusové a Ukrajinci patří 

k národnostem, u nichž ze strany majority „nastává převaha antipatií nad sympatiemi, i když největší 

podíl tvoří neutrální hodnocení „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“: Rusové (25 % sympatičtí / 34 % 

nesympatičtí), Srbové (22 % / 26 %), Ukrajinci (21 % / 39 %) a Číňané (21 % / 30 %).“22 S určitou 

nadsázkou nutno ovšem podotknout, že například mezi národnostmi s převažujícími sympatiemi se 

dlouhodobě ocitají například Řekové, kde lze předpokládat, že vyšší míra sympatie Čechů k Řekům 

není ani tak výsledkem osobních zkušeností s osobními kontakty s Řeky, jako spíše reflexí (možných) 

příjemných zážitků z dovolené. Z hodnot skórů u jednotlivých dimenzí vyplývá, že Ukrajinci mají spíše 

kolektivistické tendence; tyto sklony pocházejí z dob, kdy jedinou možností obživy bylo obdělávání 

půdy a bylo třeba si vzájemně pomáhat. 

4.2  Základní poznatky o vyhýbání se nejistotě v České republice, 

Ruské federaci a na Ukrajině 

Na základě Hofstedeho měření, podobně jako například u Řeků, Japonců nebo Portugalců, 

je hodnota indexu vyhýbání se nejistotě u Čechů dost vysoká; řadí se tak ke společnostem, ve kterých 

mají pracovníci vnitřní emocionální potřebu jasných pravidel, stabilních struktur, norem a vztahů. Jinak 

řečeno, Češi si cení tvrdé práce a zaměstnanci se přiznávají k tomu, že často pracují ve stresu 

a ve spěchu. Na straně druhé jsou Češi do značné míry také schopni improvizace, přestože většinou 

                                                           
22  Viz CVVM, 2018. Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4584/f9/ov180409.pdf 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4584/f9/ov180409.pdf
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volají po existenci jasných pravidel a předpisů, na straně druhé však jejich dodržování většinou 

přehlížejí. 

Rusové se také vyznačují vysokou mírou vyhýbání se nejistotě, a už od dětství je ruským 

dětem pečlivě vysvětlováno, co je nečisté a co je tabu; jinak řečeno, existuje silná potřeba pravidel 

a norem a odsuzování způsobů chování, odlišujících se od normy. Vysokou míru vyhýbání se nejistotě 

u Rusů je možné ilustrovat větší emocionálností lidí a jejich výraznějším chováním, přičemž ruské 

intonační konstrukce jsou nesmírně těžké pro cizince, jejichž šíře hlasové oscilace není tak velká. 

Stručně řečeno, Rusové považují za nezbytné, aby byl svět předvídatelný a srozumitelný, a dále také 

pociťují potřebu vzájemného porozumění s jinými lidmi, empatie a přátel. Tato jejich přesvědčení 

a tyto jejich postoje jsou do určité míry v rozporu s projevy, které cizinci často kritizují; Rusové se 

málo usmívají, při rozhovoru k nim příliš blízko přistupují, dotýkají se jich, všude chodí pozdě apod.  

V této souvislosti je také vhodné zmínit různé významy neverbální komunikace či neverbál-

ních aktů pro vyjadřování emocí v odlišných kulturních kontextech, které mohou vést k mylnému 

dekódování vztahu ze strany Rusů. Zatímco u Rusů hvízdání znamená „ostuda“ a „špatné“, Američané 

hvízdají v divadle, když se jim výkon herců líbí; zatímco v české a ruské tradici klepání o dřevo 

znamená vyjádření negativního vztahu k člověku (je tupý jako pařez), a proto jsou ruští a čeští 

profesoři šokováni, když například němečtí studenti po jejich přednášce vyjadřují svou spokojenost 

s přednáškou klepáním kloubů prstů o stůl.  

Ukrajinci mají extrémní sklon vyhýbat se nejistotě, pro ukrajinskou kulturu je typické vytváření 

různých pravidel a postupů, což je do značné míry spojeno s vysokým rozpětí moci. Na straně druhé, 

důsledkem vysoké vzdálenosti mocenských vztahů je skutečnost, že ukrajinští podřízení mají 

minimální či nemají žádnou odpovědnost; moc je zcela v rukou managementu, přičemž podřízení 

podléhají značné kontrole. 

4.3  Základní poznatky o charakteru moci v České republice, 

Ruské federaci a na Ukrajině 

Hofstedeho měření poukázalo na to, že pro Čechy je důležité rozlišování mezi mocí 

a autoritou; zatímco moc je dána pouhým formálním jmenováním do určité funkce, autorita je určena 

osobním vztahem, určeným vztahem úcty a respektu. Na základě Hofstedeho měření je index 

vzdálenosti mocenských pozic v českých organizacích a podnicích relativně vysoký, přičemž čeští 

řídící pracovníci jsou přesvědčeni o nezbytnosti hierarchické struktury řídících vztahů a svou funkci 

spojují se statusem, seberealizací a finančním výkonem; jsou přesvědčeni o tom, že konkrétní skupina 

pracovníků by měla být pod bezprostřední kontrolou jediného šéfa. Hierarchie české firmy odrážela 

a respektovala nerovnosti v postavení pracovníků, přičemž nadřízení často vnímali podřízené jako 

bytosti jiného druhu a opačně; využívali svého postavení a statusu v podobě výhod, nedostupných 

pro běžné pracovníky, a nepočítali s rozvojovým potenciálem a ambicemi svých podřízených, 

či do značné míry podceňovali význam komunikace pro spokojenost zaměstnanců a chovali se k nim 

netolerantně. Na základě původního Hofstedeho měření manažeři podceňovali své podřízené a od-

mítali jejich účast na procesu rozhodování, přičemž sami podřízení počítali s centralizací rozhodování 

a řízení, a dále také očekávali pokyn nebo příkaz, co mají v pracovní době dělat. Ideálního řídícího 

pracovníka podřízení ztotožňovali s benevolentním autokratem, tj. „dobrým, ale přísným tátou“ 

pracujících, který se umí postarat o všechny důležité záležitosti.  
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Na základě Hofstedeho měření se Ruská federace nachází mezi zeměmi s nejvyšší vzdáleností 

mocenských pozic, tj. většina pracovníků ruských poboček ve výzkumu uvedla, že podřízení se bojí 

projevit svůj nesouhlas se stanoviskem s vedením a že jejich vedoucí je autokratický. Jinak řečeno, 

členové institucí a organizací v Ruské federaci očekávají a akceptují, že moc nebude rozdělena 

vyváženě. S tím jsou spojené způsoby chování v rodině a v práci. Lidé, kteří nemají moc, jsou závislí 

na mocných, projevovala se tendence k centralizaci a pracovníci neprojevovali iniciativu, ale očekávali 

rozkazy; ideální vedoucí pracovník byl benevolentní autokrat, „hodný otec“. Například Sergejeva 

(2005, 162–163) píše, že pro ruského člověka je příznačný strach ze státu, od nejstarších dob byl stát 

vnímán jako car a Bůh, jako nejvyšší soudce a současně jako patron a ochránce. 

Základní hodnoty a normy ukrajinské kultury se podstatným způsobem neliší od české, 

přičemž Ukrajincům na Češích vadí nepřístupnost a netolerance, ojediněle i sobeckost (Bittnerová, 

Moravcová et al., 2005). Na základě Hofstedeho měření se ukrajinská kultura vyznačuje vyšší 

vzdáleností mocenských pozic než česká; to odpovídá skutečnosti, že běžná ukrajinská společnost je 

velmi výrazně hierarchicky uspořádána. Dále se v ukrajinské společnosti prosazuje přesvědčení, 

že moc je rovná či totožná s penězi, což je vysvětlitelné neutěšenou ekonomickou situací v tom 

smyslu, že pro většinu ukrajinského obyvatelstva je obtížné obstarat si své základní životní potřeby, 

a z tohoto důvodu je silně závislá na těch, kteří peníze mají či případně jsou jejich potenciálním 

zdrojem. 

4.4  Základní poznatky o univerzalismu a partikularismu v České 

republice, Ruské federaci a na Ukrajině 

Z hlediska Trompenaarsových pojmů univerzalismus a partikularismus je pro českou kulturu 

typické velmi intenzivní propojování jednotlivých oblastí života; prolínání práce a mimopracovních 

aktivit, sociální a pracovní role, vlastní osobnosti a formálních a neformálních struktur, včetně způsobu 

komunikace. Tyto nejasně vymezené hranice mezi soukromou a veřejnou sférou v české společnosti 

jsou utvářeny a udržovány tím, že část pracovní doby je věnována vytváření, udržování a rozvíjení 

osobních vztahů formou kratších či delších rozhovorů, které jsou výrazem projevení zájmu o osobní 

problémy spolupracovníka. Difúzi soukromého a veřejného života je také možné ilustrovat tím, 

že v některých institucích jsou soukromé věci vyřizovány v pracovní době na straně jedné, zatímco 

nedokončenou práci si lidé berou domů a ve svém volném čase pracují pro firmu nebo instituci. Dále 

jsou podle Trompenaarse nejasné hranice mezi partikularismem a korupcí, přičemž důsledkem difúze 

či promíchávání všech oblastí a sfér v České republice je tak možné také klást do souvislosti s menší 

zodpovědností vůči dodržování formálních předpisů a pravidel, a dále s relativně rozšířeným 

korupčním chováním v konkrétních doménách ekonomického a společenského života. 

Partikularismus v Ruské federaci je třeba klást přímo do souvislosti s všudypřítomnou korupcí, 

přičemž pravidla nic neznamenají a existují jenom proto, aby je všichni obcházeli. Vysoká míra korupce 

v Rusku je často vysvětlována ruskou politickou kulturou, která byla ustavena za Tatarů, rozvinuta 

v carském Rusku, a později konzervována komunistickou mocí; sami členové politické společnosti se 

účastní korupčního chování, a absence vlády zákona dále umožňuje prorůstání korupce ekonomickou 

společností a státním aparátem. Narůstání korupce v Ruské federaci je dokonce považováno 

za důsledek rozpadu bývalého Sovětského svazu v tom smyslu, že institucionální vakuum vedlo 
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ke vzniku mafiánského uskupení, resp. uskupení „rodin“23 či „teritoriálních skupin“24, založeného 

na principech vzájemné pomoci; v důsledku nefungujících státních struktur si obyvatelé RF sami 

vytvořili mechanismy, které jim pomáhají vypořádat se s běžnými problémy. V Ruské federaci se 

v postsovětské době vytvořil tzv. klanový kapitalismus, ve kterém loajalita ke klanu byla/je důležitější 

než plnění povinností kladených zákonem; všechny důležité procesy byly/jsou podřízeny potřebě 

mocenské skupiny, která dovede relativně účinně své členy bránit před obviněním z korupčního 

jednání. 

Partikularismus na Ukrajině je také třeba klást do souvislosti s korupcí, přičemž mezi 

nezkorumpovanější instituce patří daňová správa, pozemkový úřad a policie. Podle dotazovaných se 

situace mění spíše k horšímu. Poměrně vysokou míru korupce vykazují instituce jako policie, celní 

správa, ministerstvo vnitra, oblastní zastupitelstvo nebo prokuratura; z tohoto důvodu byl na Ukrajině 

založen protikorupční úřad s cílem zastavit korupci ve veřejném sektoru, aby kvůli korupci nedochá-

zelo například ve veřejných zakázkách ke ztrátám v miliardách dolarů či uplácení daňových úředníků 

kvůli vydávání různých úlev firmám či jednotlivcům. 

4.5  Míra kolektivismu a individualismu u Rusů a Ukrajinců 

dlouhodobě pracujících nebo žijících v kraji Hlavní město 

Praha 

Přestože tato studie navazuje především na vymezení individualismu a kolektivismu 

od holandského autora Geerta Hostedeho, je vhodné si uvědomit závažnost této proměnné 

na základě myšlenkového odkazu dalších autorů, kteří se problematikou individualismu zabývali; patří 

k nim především významní sociologové dvacátého století Émile Durkheim, Georg Simmel, a Norbert 

Elias, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman a Anthony Giddens. Zatímco myslitelé první moderny (Émile 

Durkheim, Georg Simmel, a Norbert Elias) popisují společnost, která umožňuje diferenciaci jedinců 

v rámci daných kategorií, omezených rigidními strukturami genderu a třídy, myslitelé druhé moderny 

(Ulrich Beck, Zygmunt Bauman a Anthony Giddens) reflektují jedince s neomezeným právem 

na sebeurčení, kterého společnost dokonce vede k tomu, aby si svou identitu zvolil a vytvořil sám. 

Přesněji řečeno, v řadě národních společenství identita přestává být daností a po jedinci se požaduje, 

aby se osvobodil od předepsaného a vrozeného učení, a aby formuloval svoje individualistická 

stanoviska vis-à‒visostatním.25   

Míra individualismu a kolektivismu, zjišťovaná na konkrétním vzorku Rusů a Ukrajinců 

pracujících nebo žijících v ČR byla v rámci našeho výzkumu měřena na základě pěti postojů, které 

byly zařazeny do druhé poloviny dotazníku, přičemž k měření této dimenze byla využita stupnice, 

vyjadřující míru souhlasu či nesouhlasu s konkrétními postoji.26  

                                                           
23  Např. Čekisté vs. Jeľcinova rodina. 

24  Např. Petrohrad vs. Moskva. 

25  „Tváří v tvář“, někdy také ve smyslu „protikladu“. 

26  Vybíráno bylo z širší řady výroků, například je důležité, aby lidé při dosahování pracovních cílů dodržovali podniková 

pravidla. Když by člověk chtěl vykonat pracovní úkol jiným způsobem, měl by o tom být ostatními podpořen. Když děti 

dosáhnou plnoletosti, měly by se odstěhovat z domova. Kdybych dostal velký obnos peněz, podělil bych se o něj s ostatními 

členy své rodiny. Při skupinové práci je pro mne to nejdůležitější, že jsem vůdcem pracovní skupiny.  



4. Vybrané Hofstedeho a Trompenaarsovy poznatky o kulturních dimenzích v České republice, Ruské 

federaci a na Ukrajině 

 

 

 

61 

V šetření byly v rámci baterie této dimenze uvedeny následující výroky: 

1.  Plnění pracovních úkolů má probíhat tak, aby v pracovní skupině byla udržována harmonie, 

přičemž tento postoj je charakteristický pro kolektivistické společnosti. 

2.  Je důležité, aby lidé měli dostatek času věnovat se svým vlastním zájmům, přičemž tento postoj 

je typický pro individualistické společnosti. 

3.  Rodiče by měli mluvit dětem do výběru životního partnera, přičemž tento postoj je rozšířen 

v kolektivistických společnostech. 

4.  Osobní uznání v práci je pro mě důležité, přičemž tento postoj je charakteristický pro individualis-

tické společnosti. 

5.  Při práci raději pracuji jak člen skupiny než jako jednotlivec, přičemž tento postoj je typický 

pro kolektivistické společnosti.   

 

Níže uvádíme výběr dílčích zjištění vypovídajících o postojích Rusů a Ukrajinců k vybraným 

výrokům vypovídajících o míře kolektivismu a individualismu. 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem 'Plnění pracovních úkolů má probíhat 

tak, aby v pracovní skupině byla udržována harmonie' se naprostá většina ruských a ukrajinských 

respondentů hlásila ke kolektivismu; o udržování harmonie v kolektivu (tedy upřednostnění kolektivis-

tického přístupu) byla přesvědčena většina respondentů; 41 % respondentů s tímto výrokem roz-

hodně souhlasilo, 43 % respondentů spíše souhlasilo, 14 % respondentů zaujalo vůči tomuto postoji 

neutrální stanovisko (ani souhlas, ani nesouhlas), a jenom 1 % s ním nesouhlasilo. Odpovědi ruských 

a ukrajinských respondentů se lišily pouze v míře intenzity souhlasu s daným výrokem – téměř 

polovina Rusů s tímto výrokem rozhodně souhlasila, u shodného podílu Ukrajinců byl vyjádřen 

souhlas nižšího stupně (spíše souhlasí) (viz tabulka č. 35). Ani jeden z respondentů s uvedeným 

výrokem o plnění pracovních povinností ve prospěch kolektivní harmonie nevyjádřil rozhodný 

nesouhlas. 

 

Tabulka č. 35 Míra souhlasu s výrokem: „Plnění pracovních úkolů má probíhat tak, 

aby v pracovní skupině byla udržována harmonie.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 
Spíše souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 37 % 47 % 15 % 1 % 1 % 100 % 

Rusové 46 % 38 % 14 % 1 % 1 % 100 % 

Celkem 41 % 43 % 14 % 1 % 1 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že je důležité, aby lidé měli dostatek 

času věnovat se svým zájmům, se naprostá většina ruských a ukrajinských respondentů hlásila 

k individualismu (tedy k upřednostnění individualistického přístupu); o dostatku času na zájmy byla 

přesvědčena drtivá většina respondentů; 41 % s tímto výrokem rozhodně souhlasilo a 44 % respon-

dentů spíše souhlasilo, 13 % respondentů zaujalo vůči tomuto postoji neutrální stanovisko (ani 

souhlas, ani nesouhlas), a zbytek (2 %) rozhodně nesouhlasilo, spíše nesouhlasilo nebo odpovědělo, 
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že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně souhlasu či nesouhlasu s tímto 

postojem, určité rozdíly se projevily jenom v míře jejich souhlasu či jejich nesouhlasu; o důležitosti 

toho, mít dostatek času věnovat svým zájmům, byli rozhodně přesvědčeni spíše Rusové (rozhodně 

souhlasilo 47 % z nich), u Ukrajinců byla opět míra jejich souhlasu mírnější (spíše souhlasila téměř 

polovina z nich). 

 

Tabulka č. 36 Míra souhlasu s výrokem: „Je důležité, aby lidé měli dostatek času věnovat se 

svým vlastním zájmům.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 34 % 48 % 15 % 1 % 1 % 1 % 100 % 

Rusové 47 % 40 % 11 % 1 % 0 % 2 % 100 % 

Celkem 41 % 44 % 13 % 1 % 0 % 1 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že rodiče by měli mluvit dětem 

do výběru životního partnera (tedy upřednostňování kolektivistického přístupu), došlo k relativně 

rovnoměrnému rozložení ruských a ukrajinských respondentů na souhlasící a nesouhlasící; s oprávně-

ností požadavku rodičů mluvit do výběru životního partnera rozhodně souhlasilo 10 % respondentů 

a spíše souhlasilo 20 % respondentů. Na straně druhé s oprávněností požadavku rodičů mluvit 

do výběru životního partnera rozhodně nesouhlasilo až cca 30 % Rusů a Ukrajinců. Do určité míry 

významnou skupinu představovali také nerozhodní ruští a ukrajinští respondenti (20 % ani souhlas, 

ani nesouhlas a 2 % odpověděla, že neví). Ruští a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně 

souhlasu či nesouhlasu s tímto postojem (viz tabulka č. 37). 

 

Tabulka č. 37 Míra souhlasu s výrokem: „Rodiče by měli mluvit dětem do výběru životního 

partnera.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 8 % 21 % 21 % 19 % 28 % 2 % 100 % 

Rusové 11 % 18 % 19 % 18 % 32 % 2 % 100 % 

Celkem 10 % 20 % 20 % 19 % 30 % 2 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že osobní uznání v práci je pro mě 

důležité (tedy upřednostňování individualistického přístupu), se naprostá většina ruských a ukrajin-

ských respondentů hlásila k významnosti osobního uznání; rozhodně souhlasilo 37 % a spíše 

souhlasilo 40 % všech respondentů, 17 % vyjádřilo ani souhlas ani nesouhlas, a dohromady necelých 

7 % respondentů rozhodně nesouhlasilo, spíše nesouhlasilo nebo odpovědělo, že neví. Ruští 

a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně souhlasu či nesouhlasu s tímto postojem, mírné 

rozdíly byly identifikovány opět v míře jejich souhlasu a v intenzivnější neutralitě k danému výroku 

na straně Ukrajinců. S důležitostí mít osobní uznání v práci rozhodně souhlasilo 43 % Rusů, spíše 
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souhlasilo 34 %, a neutrálních bylo 14 % z nich (ani souhlas ani nesouhlas), zatímco rozhodně 

nesouhlasilo jenom 1 % Ukrajinců, 3 % z nich spíše nesouhlasilo a 19 % z nich jich bylo neutrální (ani 

souhlas ani nesouhlas) (viz tabulka č. 38). 

 

Tabulka č. 38 Míra souhlasu s výrokem: „Osobní uznání v práci je pro mne důležité.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 31 % 45 % 19 % 3 % 1 % 1 % 100 % 

Rusové 43 % 34 % 14 % 5 % 2 % 1 % 100 % 

Celkem 37 % 40 % 17 % 4 % 2 % 1 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že při práci raději pracuji jako člen 

skupiny, než jako jednotlivec (tedy upřednostňování kolektivistického přístupu), došlo k rozdělení 

ruských a ukrajinských respondentů na souhlasící a nesouhlasící; se spokojeností s prací jako člen 

skupiny rozhodně souhlasilo 19 % respondentů a spíše souhlasilo 29 % respondentů. Na straně druhé 

30 % respondentů vyjádřilo ani souhlas, ani nesouhlas, 13 % respondentů spíše nesouhlasilo, 8 % 

rozhodně nesouhlasilo a 2 % se vyjádřila, že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně 

souhlasu s tímto postojem, výrazné rozdíly byly v míře jejich nesouhlasu. S preferováním práce jako 

člen skupiny než jako jednotlivec rozhodně nesouhlasilo 11 % Rusů, spíše souhlasilo 27 % z nich, 

neutrálních bylo 26 % (ani souhlas, ani nesouhlas), zatímco 19 % Ukrajinců s tímto postojem rozhodně 

souhlasilo, 31 % spíše souhlasilo a 33 % z nich bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas) (viz 

tabulka č. 39). 

 

Tabulka č. 39 Míra souhlasu s výrokem: „Při práci raději pracuji jako člen skupiny, než jako 

jednotlivec.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 19 % 31 % 33 % 11 % 5 % 1 % 100 % 

Rusové 19 % 27 % 26 % 14 % 11 % 3 % 100 % 

Celkem 19 % 29 % 29 % 12 % 8 % 2 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Ve srovnání s Hofstedeho výše uvedenými výsledky empirického šetření se, námi zkoumaný 

vzorek Rusů/Rusek a Ukrajinců/Ukrajinek vyznačoval vyšší mírou individualismu – jen odpověď 

na postoj, že plnění pracovních úkolů má probíhat tak, aby v pracovní skupině byla udržována 

harmonie, je možné považovat za projev či sklon ke kolektivismu. Při odpovědi na postoje, že rodiče 

by měli mluvit dětem do výběru životního partnera, a že při práci raději pracuji jako člen skupiny, 

než jako jednotlivec, se respondenti rozdělili na dvě velké skupiny. Odpovědi na postoje, že je 

důležité, aby lidé měli dostatek času věnovat se svým zájmům, a že osobní uznání v práci je pro mě 

důležité, je možné považovat za projev či sklon k individualismu. 
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4.6  Míra vyhýbání se nejistotě u Rusů a Ukrajinců dlouhodobě 

pracujících nebo žijících v kraji Hlavní město Praha 

Bylo zkoumáno, do jaké míry se Rusové a Ukrajinci cítí ohroženi nejistotou nebo neznámými 

situacemi, tj. jaká je jejich potřeba předvídatelnosti, včetně psaných či nepsaných pravidel. Přesněji 

řečeno, bylo měřeno, do jaké míry Rusové a Ukrajinci, dlouhodobě žijící či pracující v ČR mají sklon 

se vyhýbat riziku, do jaké míry se vyrovnávají se situacemi, které neznají a jsou pro ně nové. 

Za určitý příznak vysoké míry vyhýbání se nejistotě je třeba považovat tzv. klientský systém, 

který úzce souvisí s faktem, že Ukrajinci představují více než polovinu všech cizinců, kteří na území 

České republiky porušují pobytový režim (Budilová, Hirt et al., 2005). Snaha vyhýbat se nejistotě 

ze strany Ukrajinců a Ukrajinek motivuje zprostředkovatele práce k tomu, aby jim zajistili nejrůznější 

služby, od získání víza až po zajištění pracovního místa, ubytování a lékařské péče. Za to si ovšem 

účtují část výdělku migrantů či jejich úspor a často jim dokonce odebírají doklady, čímž je udržují 

v závislosti, případně též migranty vydírají a nechají si platit za "ochranu" (Budilová, Hirt et al., 2005). 

Vzhledem k ilegalitě problém spočívá v tom, že klientům sice zprostředkují legální vstup na naše 

území, zpočátku často i legální práci, ovšem víza, která migrantům zajišťují, jsou krátkodobá, a tak po 

jejich vypršení migranti, kteří naše území neopustí, přecházejí do ilegality či neregulérního pobytu, 

což výrazně poškozuje proces integrace těchto osob do české společnosti. 

Míra vyhýbání se nejistotě, zjišťovaná na konkrétním vzorku Rusů a Ukrajinců, pracujících 

nebo žijících v ČR byla měřena na základě pěti vybraných postojů, které byly zařazeny do druhé 

poloviny dotazníku, přičemž k měření této dimenze byla využita stupnice, vyjadřující míru souhlasu 

či nesouhlasu s konkrétními postoji:27 

1. Je pro mě důležité plánovat do budoucna. 

2. Rád v životě riskuji. 

3.  Jsem schopen/schopna dosáhnout všeho, co si umíním. 

4.  Nebojím se v životě změn. 

5.  Myslím si, že jsem přizpůsobivý/á v každé situaci.  

 

Při vyjádření různé míry souhlasu či nesouhlasu s postojem 'Je pro mě důležité plánovat 

do budoucna' (tedy postoj ilustrující vysokou míru vyhýbání se nejistotě) naprostá většina ruských 

a ukrajinských respondentů odpověděla kladně; s důležitostí plánování do budoucna rozhodně 

souhlasilo 59 %, spíše souhlasilo 30 % respondentů; 7 % zaujalo vůči tomuto postoji neutrální 

stanovisko (ani souhlas, ani nesouhlas), 4 % z nich spíše nesouhlasila a pouze 1 % projevilo rozhodný 

nesouhlas. Ruští a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně souhlasu či nesouhlasu s tímto 

postojem, určité rozdíly se projevily jenom v míře jejich souhlasu či nesouhlasu; s důležitostí 

plánování do budoucna rozhodně souhlasilo 65 % a spíše souhlasilo 25 % Rusů, 6 % z nich bylo 

neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas), zatímco spíše až rozhodně nesouhlasila jenom 4 % Rusů. 

                                                           
27  Vybíráno bylo z širší řady výroků, například Podniková pravidla a předpisy se musí vždy pečlivě dodržovat. Otevřené 

konflikty na pracovišti jsou potřebné. Vedoucí pracovníci by měli být odborníky v oblasti, kterou řídí. Vedoucí pracovníci 

by měli být vyíráni na základě odpracovaných let. Člověk by v životě měl pracovat jenom pro jednoho zaměstnavatele.  
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S plánováním budoucnosti rozhodně až spíše souhlasilo 89 % Ukrajinců, nesouhlasila jenom 4 % 

z nich a 7 % bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas) (viz tabulka č. 40). 

 

Tabulka č. 40 Míra souhlasu s výrokem: „Je pro mě důležité plánovat do budoucna.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 53 % 36 % 7 % 4 % 0 % 0 % 100 % 

Rusové 65 % 25 % 6 % 3 % 1 % 0 % 100 % 

Celkem 59 % 30 % 7 % 4 % 1 % 0 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření různé míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že rád v životě riskuji (tedy postoj 

ilustrující nízkou míru vyhýbání se nejistotě), se ruští a ukrajinští respondenti rozštěpili na dvě 

názorově protichůdné skupiny. Zatímco 17 % respondentů s riskováním rozhodně souhlasilo a 28 % 

respondentů spíše souhlasilo, naopak 20 % spíše nesouhlasilo a 15 % rozhodně nesouhlasilo, 19 % 

respondentů bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas), a méně, než 1 % odpovědělo, že neví. Ruští 

a ukrajinští respondenti se částečně lišili ohledně souhlasu či nesouhlasu s tímto postojem, určité 

rozdíly se projevily jenom v míře jejich souhlasu ohledně záliby v riskování; se zálibou v riskování 

rozhodně souhlasili spíše Rusové (20 %), spíše souhlasilo 27 % z nich a 18 % neutrálních (ani souhlas, 

ani nesouhlas), jenom 15 % Ukrajinců rozhodně souhlasilo, 29 % respondentů spíše souhlasilo a 18 % 

bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas) (viz tabulka č. 41). 

 

Tabulka č. 41 Míra souhlasu s výrokem: „Rád v životě riskuji.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 15 % 29 % 21 % 21 % 14 % 0 % 100 % 

Rusové 20 % 27 % 18 % 18 % 16 % 0 % 100 % 

Celkem 17 % 28 % 19 % 20 % 15 % 0 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření různé míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že jsem schopen/schopna 

dosáhnout všeho, co si umíním (tedy postoj ilustrující nízkou míru vyhýbání se nejistotě), většina 

ruských a ukrajinských respondentů odpověděla kladně; s naplňováním svých ambicí rozhodně 

souhlasilo 24 % respondentů a spíše souhlasilo 38 % respondentů; čtvrtina zaujala vůči tomuto 

postoji neutrální stanovisko (ani souhlas, ani nesouhlas), 8 % z nich spíše nesouhlasilo, 2 % rozhodně 

nesouhlasila a 4 % respondentů odpověděla, že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se výrazně lišili 

v odpovědi na otázku, zda jsou schopni dosahovat svých životních cílů: zatímco 29 % Rusů rozhodně 

souhlasilo, 39 % spíše souhlasilo a 21 % bylo neutrální (ani souhlasilo, ani nesouhlasilo), jenom 19 % 

Ukrajinců rozhodně souhlasilo, 36 % spíše souhlasilo a až 29 % bylo neutrálních (ani souhlasilo, ani 

nesouhlasilo) (viz tabulka č. 42). 
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Tabulka č. 42 Míra souhlasu s výrokem: „Jsem schopen/schopna dosáhnout všeho, co si 

umíním.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas, ani 

nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 19 % 36 % 29 % 10 % 3 % 3 % 100 % 

Rusové 29 % 39 % 21 % 5 % 0 % 6 % 100 % 

Celkem 24 % 38 % 25 % 8 % 2 % 4 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření různé míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že se nebojím v životě změn (tedy 

postoj ilustrující nízkou míru vyhýbání se nejistotě), naprostá většina ruských a ukrajinských respon-

dentů odpověděla kladně: se změnou jako s normální součástí života spíše až rozhodně souhlasily 

více než 4/5 všech respondentů, necelá pětina z nich zaujala vůči tomuto postoji neutrální stanovisko 

(ani souhlas, ani nesouhlas), a pouze 6 % s ním spíše až rozhodně nesouhlasilo a 1 % respondentů 

odpovědělo, že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se částečně lišili v souhlasu při odpovědi na otázku 

(rozdíl až 11 p.b.), zda se v životě bojí změn. Zatímco 44 % Rusů rozhodně souhlasilo a 37 % Rusů 

spíše souhlasilo, 14 % z nich bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas); rozhodný souhlas s tím, 

že se nebojí v životě změn, projevilo pouze 29 % Ukrajinců, spíše souhlasilo 42 %, více než pětina 

Ukrajinců byla neutrálních (ani souhlas ani nesouhlas) (viz tabulka č. 43). 

 

Tabulka č. 43 Míra souhlasu s výrokem: „Nebojím se v životě změn.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas, ani 

nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 29 % 42 % 21 % 6 % 2 % 1 % 100 % 

Rusové 44 % 37 % 14 % 3 % 1 % 0 % 100 % 

Celkem 36 % 40 % 18 % 5 % 1 % 1 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření různé míry souhlasu či nesouhlasu s postojem 'Myslím si, že jsem přizpůsobivý 

v každé situaci' (tedy postoj ilustrující nízkou míru vyhýbání se nejistotě) většina ruských a ukrajin-

ských respondentů odpověděla kladně; s přizpůsobivostí jako normální součástí života rozhodně 

souhlasilo 34 % respondentů, spíše souhlasilo 41 %, 21 % zaujalo vůči tomuto postoji neutrální 

stanovisko (ani souhlas, ani nesouhlas), 2 % respondentů spíše nesouhlasila a 1 % z nich odpovědělo, 

že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se částečně lišili mírou svého souhlasu (rozdíl 4 p.b.) v souhlasu 

při odpovědi na otázku, zda jsou přizpůsobiví v každé situaci; zatímco 39 % Rusů rozhodně souhlasilo 

a 38 % Rusů spíše souhlasilo, necelá pětina z nich byla neutrální (ani souhlas ani nesouhlas; necelá 

pětina Ukrajinců rozhodně souhlasila, 44 % spíše souhlasilo a 23 % bylo neutrální (ani souhlas, 

ani nesouhlas) (viz tabulka č. 44). 
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Tabulka č. 44 Míra souhlasu s výrokem: „Myslím si, že jsem přizpůsobivý v každé situaci.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Sni souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 29 % 44 % 23 % 3 % 1 % 1 % 100 % 

Rusové 39 % 38 % 19 % 2 % 0 % 2 % 100 % 

Celkem 34 % 41 % 21 % 2 % 0 % 1 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Ve srovnání s výše uvedenými Hofstedeho výsledky empirického šetření, se zkoumaný vzorek 

Rusů/Rusek a Ukrajinců/Ukrajinek vyznačoval nižší mírou vyhýbání se nejistotě – pouze odpověď 

na postoj, že je pro mne důležité plánovat do budoucna, je možné považovat za projev či sklon 

k vysoké míře vyhýbání se nejistotě. Při odpovědi na postoj, že rád v životě riskuji, se respondenti 

rozdělili na dvě velké skupiny. Odpovědi na tři postoje, že jsem schopen/schopna dosáhnout všeho, 

co si v životě umíním, nebojím se v životě změn a myslím si, že jsem přizpůsobivý/á v každé situaci, 

je možné považovat za projev či sklon k nízké míře vyhýbání se nejistotě. 

4.7  Vzdálenost mocenských pozic u Rusů a Ukrajinců dlouhodobě 

pracujících nebo žijících v kraji Hlavní město Praha 

Ve společenském životě je moc všudypřítomná, přičemž v této souvislosti je nejvhodnější 

navázat na pojetí moci Maxe Webera (Weber, 1997) – prosazení své vůle, případně i proti vůli jiných 

– jakmile se dva nositelé moci potkají, vznikají tak nebezpečí střetu či konfliktu. Byla měřena vzdále-

nost mocenských pozic, vymezená Hofstedem jako tolerance nerovného rozdělení moci, přičemž se 

jedná o vzdálenost subjektivně vnímanou a tolerovanou, která se projevuje různými formami 

mocenské distance v hierarchii řízení.  

Vzdálenost mocenských pozic, zjišťovaná na konkrétním vzorku Rusů a Ukrajinců pracujících 

nebo žijících v ČR byla měřena na základě pěti postojů, které byly rovněž zařazeny do druhé poloviny 

dotazníku, přičemž pro měření této dimenze byla využita shodná stupnice (jako tomu bylo 

u předcházejících dimenzí), vyjadřující míru souhlasu či nesouhlasu s konkrétními postoji.28 

 

Pro měření vzdálenosti mocenských pozic byly vybrány následující výroky: 

1.  Zaměstnanci by měli mít právo podílet se na rozhodování o chodu podniku, ve kterém pracují. 

2.  Zaměstnanci by neměli se svými nadřízenými hovořit o svých osobních záležitostech.  

3.  Moc a bohatství jsou zlo. 

4.  Je důležité, aby vedoucí pracovníci dělali veškerá rozhodnutí.  

5. Je pro mě důležité mít možnost pracovat samostatně. 

                                                           
28  Vybíráno bylo z širší řady výroků, například nejstarší muž by měl být hlavou domácnosti. Je v pořádku, když běžní 

zaměstnanci otevřeně nesouhlasí se svými nadřízenými pracovníky. Je v pořádku, když zaměstnanci nazývají své nadřízené 

křestním jménem. Je důležité, aby vedoucí pracovníci nepřetržitě dohlíželi na své zaměstnance. Jsem rád, že ostatním lidem 

mohu důlvěřovat a spolupracovat s nimi.  
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Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že zaměstnanci by měli mít právo 

podílet se na rozhodování o chodu podniku, ve kterém pracují, se většina ruských a ukrajinských 

respondentů přikláněla k nízké vzdálenosti mocenských pozic; o významu podílu zaměstnanců 

na chodu podniku (tedy upřednostňování nízké vzdálenosti mocenských pozic) byla přesvědčena více 

než polovina respondentů; 25 % respondentů s tímto výrokem rozhodně souhlasilo a 29 % respon-

dentů spíše souhlasilo. Na straně druhé 21 % ruských a ukrajinských respondentů zaujalo vůči tomuto 

výroku neutrální stanovisko (ani souhlas, ani nesouhlas), 13 % s ním spíše nesouhlasilo, 4 % rozhodně 

nesouhlasila a 4 % z nich odpověděla, že neví. Odpovědi ruských a ukrajinských respondentů se lišily 

o 10 p.b. ohledně souhlasu a neutrality s tímto postojem více u Ukrajinců: s důležitostí podílu 

zaměstnanců na rozhodování o chodu podniku rozhodně souhlasilo 29 % Rusů, spíše souhlasilo 30 % 

z nich a 20 % jich bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas), zatímco rozhodně souhlasilo jenom 

20 % Ukrajinců, spíše souhlasilo 29 % z nich a až 28 % jich bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas) 

(viz tabulka č. 45). 

 

Tabulka č. 45 Míra souhlasu s výrokem: „Zaměstnanci by měli mít právo podílet se 

na rozhodování o chodu podniku, ve kterém pracují.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 20 % 29 % 28 % 14 % 5 % 5 % 100 % 

Rusové 29 % 30 % 20 % 11 % 6 % 3 % 100 % 

Celkem 25 % 29 % 24 % 13 % 6 % 4 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že zaměstnanci by neměli se svými 

nadřízenými hovořit o svých osobních záležitostech, se necelá polovina ruských a ukrajinských 

respondentů přikláněla k vysoké vzdálenosti mocenských pozic. O důležitosti odstupu vedoucích 

pracovníků a běžných zaměstnanců (tedy upřednostňování vysoké vzdálenosti mocenských pozic) 

nebyla přesvědčena většina respondentů. 16 % respondentů s tímto výrokem rozhodně souhlasilo 

a 29 % spíše souhlasilo. Na straně druhé cca pětina ruských a ukrajinských respondentů zaujala vůči 

tomuto výroku neutrální stanovisko (ani souhlas, ani nesouhlas), cca čtvrtina s ním spíše až rozhodně 

nesouhlasila a 4 % odpověděla, že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně souhlasu 

či nesouhlasu s tímto postojem, určité rozdíly se projevily jenom v míře jejich souhlasu či nesouhlasu. 

S výrokem, že zaměstnanci by neměli se svými nadřízenými hovořit o osobních záležitostech, rozhod-

ně souhlasilo 20 % Rusů, 26 % z nich spíše souhlasilo a 28 % bylo neutrální (ani souhlas ani nesouhlas), 

zatímco rozhodně souhlasilo jenom 13 % Ukrajinců, spíše souhlasilo 31 % z nich a 15 % bylo 

neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas) (viz tabulka č. 46). 

 

Tabulka č. 46 Míra souhlasu s výrokem: „Zaměstnanci by neměli se svými nadřízenými hovořit 

o svých osobních záležitostech.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 13 % 31 % 27 % 15 % 11 % 4 % 100 % 

Rusové 20 % 26 % 28 % 10 % 12 % 4 % 100 % 

Celkem 16 % 29 % 27 % 12 % 11 % 4 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 
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Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že moc a bohatství jsou zlo, došlo 

k relativně rovnoměrnému rozložení ruských a ukrajinských respondentů na skupinu souhlasících 

a na skupinu nesouhlasících (která neupřednostňovala ani, nízkou ani vysokou vzdálenost mocen-

ských pozic) a na skupinu neutrální; 18 % s tímto výrokem rozhodně souhlasilo a cca čtvrtina spíše 

souhlasila. Na straně druhé necelá čtvrtina ruských a ukrajinských respondentů zaujala vůči tomuto 

výroku neutrální stanovisko (ani souhlasí, ani nesouhlasí), 18 % s ním spíše nesouhlasilo, 13 % s ním 

rozhodně nesouhlasilo a 3 % respondentů odpověděla, že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se 

nelišili ohledně míry souhlasu či nesouhlasu s tímto postojem (viz tabulka č. 47). 

 

Tabulka č. 47 Míra souhlasu s výrokem: „Moc a bohatství jsou zlo.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 18 % 24 % 25 % 18 % 12 % 2 % 100 % 

Rusové 18 % 27 % 22 % 16 % 14 % 3 % 100 % 

Celkem 18 % 26 % 24 % 17 % 13 % 3 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že je důležité, aby vedoucí pracovníci 

dělali veškerá rozhodnutí, se většina ruských a ukrajinských respondentů přikláněla k vysoké 

vzdálenosti mocenských pozic; o důležitosti zplnomocnění vedoucích pracovníků (tedy upřednostňo-

vání vysoké vzdálenosti mocenských pozic) byly přesvědčeny více než dvě třetiny respondentů; 32 % 

respondentů s tímto výrokem rozhodně souhlasilo a 36 % spíše souhlasilo. Na straně druhé pětina 

byla neutrálních (ani souhlasí, ani nesouhlasí), dále 7 % spíše nesouhlasilo, 3 % rozhodně nesouhlasilo 

a jenom 2 % respondentů odpověděla, že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně 

souhlasu či nesouhlasu s tímto postojem, Ukrajinci zůstali k výroku neutrálnější; o důležitosti vedou-

cích pracovníků pro uskutečňování veškerých rozhodovacích procesů rozhodně souhlasilo 37 % Rusů, 

35 % z nich spíše souhlasilo a 15 % bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas), zatímco rozhodně 

souhlasilo jenom 27 % Ukrajinců, spíše souhlasilo 38 % z nich a čtvrtina byla neutrální (ani souhlas 

ani nesouhlas) (viz tabulka č. 48). 

 

Tabulka č. 48 Míra souhlasu s výrokem: „Je důležité, aby vedoucí pracovníci dělali veškerá 

rozhodnutí.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 27 % 38 % 24 % 6 % 2 % 2 % 100 % 

Rusové 37 % 35 % 15 % 8 % 4 % 2 % 100 % 

Celkem 32 % 36 % 20 % 7 % 3 % 2 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Při vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s postojem, že je pro mě důležité mít možnost 

pracovat samostatně, se většina ruských a ukrajinských respondentů přikláněla k nízké vzdálenosti 

mocenských pozic; o důležitosti samostatnosti při pracovním výkonu (tedy upřednostňování nízké 

vzdálenosti mocenských pozic) byla přesvědčena většina respondentů; 34 % respondentů s tímto 
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výrokem rozhodně souhlasilo a 30 % spíše souhlasilo. Na straně druhé čtvrtina respondentů byla 

neutrálních (ani souhlasí, ani nesouhlasí), dále 6 % spíše nesouhlasilo, 3 % rozhodně nesouhlasilo 

a jenom 2 % respondentů odpověděla, že neví. Ruští a ukrajinští respondenti se příliš nelišili ohledně 

souhlasu či nesouhlasu s tímto postojem, určité rozdíly se projevily jenom v míře jejich souhlasu 

či nesouhlasu; s důležitostí možnosti pracovat samostatně rozhodně souhlasilo 41 % Rusů, spíše 

souhlasilo 26 % z nich a 22 % bylo neutrálních (ani souhlas, ani nesouhlas), zatímco rozhodně 

souhlasilo jenom 27 % Ukrajinců, spíše souhlasilo 34 % z nich a 29 % jich bylo neutrálních (ani souhlas, 

ani nesouhlas). 

 

Tabulka č. 49 Míra souhlasu s výrokem: „Je pro mě důležité mít možnost pracovat samostatně.“ 

  Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani souhlas,  

ani nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 
Neví Celkem 

Ukrajinci 27 % 34 % 29 % 7 % 2 % 1 % 100 % 

Rusové 41 % 26 % 22 % 5 % 3 % 2 % 100 % 

Celkem 34 % 30 % 25 % 6 % 3 % 2 % 100 % 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření 

 

Ve srovnání s Hofstedeho výše uvedenými výsledky empirického šetření se zkoumaný vzorek 

Rusů/Rusek a Ukrajinců/Ukrajinek vyznačoval nižší mírou vzdálenosti mocenských pozic. Odpověď 

na postoje, že zaměstnanci by neměli se svými nadřízenými hovořit o svých osobních záležitostech, 

a že je důležité, aby vedoucí pracovníci dělali veškerá rozhodnutí, je možné považovat za projev 

či sklon k vysokému rozpětí moci. Při odpovědi na postoj, že moc a bohatství jsou zlo, se respondenti 

rozdělili na dvě velké skupiny; a odpověď na postoj, že je pro mě důležité mít možnost pracovat 

samostatně, je možné považovat za sklon k nízkému rozpětí moci. 

4.8  Partikularismus u Rusů a Ukrajinců, dlouhodobě pracujících 

nebo žijících v kraji Hlavní město Praha 

Partikularismus a individualismus, zjišťovaný na šetřeném souboru Rusů a Ukrajinců pracují-

cích nebo žijících v ČR, byly měřeny na základě jedenácti postojů, které byly zařazeny do první 

poloviny dotazníku; tyto morální postoje (z větší části převzaté z výzkumu „Naše společnost“ CVVM, 

Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.) byly součástí širší baterie otázek, která zahrnovala i další způsoby 

jednání, jež se vztahovaly k dodržování předpisů či upřednostňování konkrétních jedinců pouze 

okrajově; tyto otázky obsahovaly morální zásady Rusů a Ukrajinců, vztahující se spíše k jejich osobním 

hodnotám či morálním hodnotám, spadajícím do soukromé sféry například: 

(a) Ze žalu se opít. 

(b) Z radosti se opít. 

(c) Rozvést se. 

(d) Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie). 

(e) Zabít zloděje při ochraně svého majetku. 
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(f) Zabít v sebeobraně. 

(g) Kouřit marihuanu nebo hašiš. 

(h) Být nevěrný manželce. 

(i) Být nevěrný manželovi. 

(j) Řídit pod mírným vlivem alkoholu. 

(k) Nehledat práci a žít jen z podpory a darů. 

(l) Poprat se s policií. 

 

Při měření dimenze partikularismu a univerzalismu byla využita stupnice, vyjadřující, jaké 

druhy lidského chování ukrajinští a ruští respondenti nepovažují za přijatelné za žádných okolností 

(hodnota 1) na straně jedné, a které naopak považují za přijatelné kdykoliv (hodnota 10) na straně 

druhé. Níže uvedené hodnoty, vyjadřující ochotu Rusů a Ukrajinců dodržovat společenskou smlouvu 

(ve vztahu k pravidlům fungování majoritní společnosti) jsou vzhledem k obsahu kladených otázek 

pouze orientační; ohledně přijatelnosti konkrétních forem chování se respondenti pravděpodobně 

hlásili k lepším hodnotám než těm, které odpovídají jejich reálnému chování. Přesněji řečeno, je 

na místě se domnívat, že oslovení ruští a ukrajinští respondenti dlouhodobě pracující či žijící v České 

republice při dotazování na morální zásady ze strany české instituce, 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. Další 

část baterie o morálním chování obsahovala výroky zaměřené na projevy korupčního chování 

ve vlastní prospěch:  

(a) Využít osobních známostí při jednání na úřadě. 

(b) Nelegálně stahovat hudbu a film z internetu. 

(c) Nechat si nalezené peníze. 

(d) Dát úplatek. 

(e) Vzít úplatek. 

(f) Jet na černo v autobusu, tramvaji či metru. 

(g) Koupit si něco kradeného. 

(h) Lhát ve svůj prospěch. 

(i) Nepřiznat všechny příjmy či majetek při placení daní. 

(j) Zaměstnávat lidi načerno a neplatit za ně daně a odvody státu. 

(k) Uvést nepravdivé údaje v žádosti o sociální podporu. 

 

Odpovědi jsou řazeny od hodnoty 1 (tj. podle toho, které druhy lidského chování ukrajinští 

a ruští respondenti nepovažují za přijatelné) do hodnoty 10 (které považují za přijatelné). Úvodem 

nutno poznamenat, že všechny vybrané projevy morálního chování považovali jak Ukrajinci, tak 

Rusové za více či méně nepřijatelné (první polovina stupnice od 1 až do 5). Největší míra jejich 

tolerance byla projevena radostnému se opití, naopak nejmenší vyvolání fyzického konfliktu s policií, 
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což pro cizince vzhledem k jejich pobytovému statutu představuje opravdu nemalý problém. Měřením 

získaných hodnot byla ve srovnání s postoji Rusů zjištěna signifikantně vyšší míra tolerance Ukrajinců 

v následujících případech: poprat se s policií, zaměstnávat lidi načerno a neplatit za ně daně a odvody 

státu, uvést nepravdivé údaje v žádosti o sociální podporu, řídit pod mírným vlivem alkoholu, nehledat 

práci a žít jenom z podpory a darů, být nevěrná manželovi, nepřiznat všechny příjmy či majetek 

při placení daní, být nevěrný manželce, zabít v sebeobraně, lhát ve svůj prospěch, koupit něco krade-

ného, jet na černo v prostředcích MHD, nechat si nalezené peníze a dát či vzít úplatek. Naopak shoda 

v míře ne/tolerance mezi Rusy a Ukrajinci byla v případě postojů ke kouření marihuany či hašiše, zabití 

zloděje při ochraně osobního majetku, hraní karet, euthanasii, rozvodu, nelegálnímu stahování hudby 

a filmů z internetu, opití se ze smutku či radosti a využití osobní známosti při jednání na úřadech. 

 

Tabulka č. 50 Srovnání míry tolerance Ukrajinců a Rusů k vybraným projevům chování 

pořadí 

projevů 

morálního 

chování 

dle celého 

výběrové 

souboru* 

Jste státním 

příslušníkem…/modře 

vyznačena signifikant-

ně vyšší míra 

tolerance k vybraným 

projevům morálního 

chování. Řazeno 

sestupně od nejméně 

tolerované po nejvíce 

tolerované. 

celkem Ukrajina Ruská federace 

Par 

Independent 

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 ≥0,001 

16 

Zaměstnávat 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 ≥0,001 

19 

Uvést nepravdivé 

údaje v žádosti  

o sociální podporu 

2,57 965 2,149 2,86 479 2,245 2,29 486 2,011 ≥0,001 

12 
Řídit pod mírným 

vlivem alkoholu 
2,58 984 2,150 3,05 488 2,399 2,11 496 1,755 ≥0,001 

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 ≥0,001 

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 ≥0,001 

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 ≥0,001 

2 

Jet načerno ve vlaku, 

autobusu, tramvaji  

či metru 

3,34 977 2,596 3,70 484 2,620 2,99 493 2,525 ≥0,001 
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pokračování tabulky 

pořadí 

projevů 

morálního 

chování 

dle celého 

výběrové 

souboru* 

Jste státním 

příslušníkem…/modře 

vyznačena signifikant-

ně vyšší míra 

tolerance k vybraným 

projevům morálního 

chování. Řazeno 

sestupně od nejméně 

tolerované po nejvíce 

tolerované. 

celkem Ukrajina Ruská federace 

Par 

Independent 

Samples Test 

průměr N 
st. 

odchylka 
průměr N 

st. 

odchylka 
průměr N 

st. 

odchylka 

t-test Sig. 

(2-tailed) 

1 
Nechat si nalezené 

peníze 
3,68 957 2,782 4,17 476 2,845 3,19 481 2,631 ≥0,001 

18 Dát úplatek 3,71 968 2,685 4,05 477 2,693 3,38 491 2,639 ≥0,001 

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 nevylé-

čitelně 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 

Pozn.: výstup dotazníkového šetření, výstup SPSS 

* Číslování výroků se vztahuje k jejich řazení v dotazníku.  

 

Níže v textu uvádíme pár dalších komentářů k získaným zjištěním: 

1.  Rusové a Ukrajinci považují za částečně přijatelné chování: 

• využití osobních známostí při jednání na úřadě;  

• nelegální stahování hudby a filmů z internetu. 

2.  Přestože v odpovědi na postoj, že nechat si nalezené peníze, se představitelé obou národů mírně 

lišili, Rusové i Ukrajinci považují ponechání si nalezených peněz za nežádoucí či těžko přijatelné. 

Vyšší míru tolerance projevili Ukrajinci. 

3. Přijetí úplatku Rusové a Ukrajinci považují za jen stěží přijatelné jednání. Větší tolerance Ukrajinců 

vůči uplácení odpovídá oficiálním zprávám o velmi rozšířeném úplatkářství na Ukrajině. 

4. Přijetí úplatku Rusové a Ukrajinci považují za výrazně méně přijatelné než úplatek dát. Větší míru 

tolerance vůči braní úplatků projevili Ukrajinci – to odpovídá oficinálním zprávám o velmi 

rozšířeném úplatkářství na Ukrajině.   

5. Jízdu načerno ve vlaku, autobusu, tramvaji či metru Rusové a Ukrajinci považují za málo přijatelné 

jednání.    
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6. Koupy kradeného zboží Rusové a Ukrajinci považují za stěží přijatelné jednání. 

7. Lhaní ve svůj prospěch Rusové a Ukrajinci považují za stěží přijatelné chování.  

8. Nepřiznání všech příjmů či majetku při placení daní Rusové a Ukrajinci považují za stěží přijatelný 

způsob postupu vůči státním institucím a strukturám. Větší tolerance Ukrajinců vůči porušování 

závazku vůči státu odpovídá oficiálním zprávám o kritickém postoji Ukrajinců vůči státu a jeho 

institucím. 

9. Zaměstnávání lidí načerno a neplacení za ně daně a odvody státu Rusové a Ukrajinci považují 

za velmi málo přijatelné chování. 

10. Uvádění nepravdivých údajů v žádosti o sociální podporu Rusové a Ukrajinci považují za velmi 

málo přijatelné chování. 

 

Výsledky empirického šetření navazovaly na poznatky o kulturních dimenzích modelů, které 

vypracovali Geert Hofstede a Fons Trompenaars. Zatímco na základě původního Hofstedeho šetření 

byla míra individualismu u Rusů a Ukrajinců podstatně menší než u Čechů, výsledky kvantitativního 

šetření ukázaly významný posun představitelů těchto dvou národů k individualismu, což lze například 

doložit důležitostí, kterou Ukrajinci přikládají jednak osobnímu uznání v práci, jednak 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 představitelů 

k nižší míře vyhýbání se nejistotě, což lze doložit tím, že Rusové i Ukrajinci se nebojí životních změn, 

a také tím, že se považují 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 významý posun představitelů těchto dvou národů k nižší míře 

vzdálenosti mocenských pozic, což lze doložit kritickým přístupem značné části Rusů a Ukrajinců vůči 

moci a bohatství, a také významem, který přikládají vlastní samostatné práci. Přestože Rusové 

a Ukrajinci vykazují relativně nízkou míru sklonů k partikularismu (omezujícící se na morální přijatel-

nost stahování nelegální hudby a využití osobních známostí při jednání na úřadě), vzhledem 

k senzitivitě kladených otázek je možné považovat současné postoje představitelů těchto dvou 

národů vůči kulturní dimenzi partikularismu, zkoumaných v rámci tohoto empirického šetření, 

za částečně zkreslené. 

Přestože dimenze vzdálenost mocenských pozic, individualismus a kolektivismus, univerzalis-

mus a partikularismus a vzdálenost mocenských pozic byly zkoumány u dospělé populace Rusů 

a Ukrajinců žijících na území Hlavního města Praha jako nezávislé kulturní dimenze, na základě 

syntetického propojení Hofstedeho dílčích poznatků je možné z nich vyvodit další strukturální 

souvislosti. Hofstedeho zkoumání totiž dokazují, že konkrétní kulturní okruhy se vyznačující podob-

nými hodnotami několika dimenzí. Přesněji řečeno, země, které jsou považovány za pilíře liberální 

demokracie a kapitalismu, tj. Spojené státy americké a Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska, jsou popisovány jako státy (1) s  velmi nízkou vzdáleností mocenských pozic, kde je důraz kladen 

na rovnost a na osobní kvality, (2) s velmi vysokou mírou individualismu, kdy lidé jednají jako 

jednotlivci, kdy se předpokládá, že každý se stará sám o sebe a o svou nejbližší rodinu a kde lidé 

preferují nezávislost na organizaci a osobní naplnění, (3) s nízkým indexem vyhýbání se nejistotě, kdy 

lidé vnímají nejistotu jako součást života, rizika jsou přijímána jako součást života a pravidla nejsou 

považována za zásadní pro existenci organizace. 
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Na straně druhé, největší národní společenství ve východní Evropě, tj. Ruská federace 

a Ukrajina, jsou popisovány jako státy (1) s vysokou mírou kolektivismu, kdy jednotlivci jednají pře-

vážně jako členové sociálních skupin a přemýšlejí o sobě více jako o skupině než jako o jednotlivcích, 

a ve kterých jsou lidé od narození po celý život integrování do silných a soudržných skupin; 

(2) s vysokou mírou vyhýbání se nejistotě, ve kterých se sociální aktéři cítí nejistotou nebo neznámými 

situacemi ohroženi a usilují o vytváření a udržování pravidel, jež zaručují určitou jistotu a předvídatel-

nost a omezují nejednoznačné porozumění situacím, a tedy vzniku stresových situací; (3) s vysokou 

vzdáleností mocenských pozic, ve kterých jsou nerovnosti považovány za přirozené, některým 

skupinám jsou přiznávána privilegia, existuje emoční vzdálenost mezi nadřízenými a podřízenými 

a respektované hranice mezi sociálními vrstvami jsou pevně dané. 

Rozdíly mezi Hofstedeho měřeními a výsledky našeho empirického šetření ohledně indivi-

dualismu a kolektivismu, vyznačující se posunem k individualistickým hodnotám, je možné vysvětlo-

vat snahou dospělé populace Rusů a Ukrajinců přizpůsobovat se českému pracovnímu prostředí. 

Rozdíly mezi Hofstedeho měřeními a výsledky našeho empirického šetření ohledně vyhýbání se 

nejistotě, vyznačující se nižší mírou vyhýbání se nejistotě, je možné přičítat relativně úspěšné 

zkušenosti integrace do českých struktur v souvislosti s migrací z Ukrajiny a Ruské federace do České 

republiky (které rozptýlily původní obavy z neznámé země a kulturních rozdílů). Rozdíly mezi 

Hofstedeho měřeními a výsledky našeho empirického šetření ohledně vzdálenosti mocenských pozic, 

vyznačující se příklonem respondentů k nižší vzdálenosti mocenských pozic, je možné vysvětlit 

konkrétními aspekty akulturace, to jest rovnostářským přístupem nejenom v pracovněprávních 

vztazích, ale také při jednání s úřady při vyřizování pracovního povolení či víza, demokratickým 

charakterem vztahů v každodenním životě apod. 

Dosažené poznatky, poukazující na rozdíly mezi Hofstedeho měřeními a výsledky našeho 

empirického výzkumu, je možné také vysvětlit sociálními aspekty imigrace, kdy se po příchodu 

imigranta do cílově země proměňují jeho kulturní hodnoty. Česká republika se v poslední dekádě řadí 

ke státům s rychlým růstem imigrace, a to vzhledem k potřebám českého trhu práce, studijním 

možnostem, slučováním rodin cizinců, a obecně zejména z důvodu lákavosti civilizačných výdobytků 

naší společnosti, ale v neposlední řadě také vzhledem ke svému relativně vstřícnému postoji 

a omezeným předsudkům vůči cizincům různých etnických kořenů, přijíždějících za prací, studiem 

a obchodem atd. Jinak řečeho, Česká republika se stala cílovou zemí také pro ruské a ukrajinské 

imigranty, přičemž značná část z nich usiluje o dlouhodobé či trvalé usazení v České republice. 

Přestože nezanedbatelná část dospělých ukrajinských a část ruských migrantů byla nedostatečně 

kvalifikovaná nebo z různých důvodů nemohla svoji (odbornou) kvalifikaci na českém trhu práce 

uplatnit, byli schopni si najít práci. 

Rozdíly mezi Hofstedeho měřeními, uskutečněnými před několika desítkami let na ekono-

micky aktivní populaci v řadě států (včetně Ukrajiny a Ruské federace) a našim výzkumem mezikultur-

ního povědomí u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Praha 

(uskutečněného v roce 2021) bylo možné, kromě různých aspektů akulturace, přičítat také mezigene-

račním rozdílům souvisejícím s ekonomickou globalizací a rozšířenou pracovní a studijní migrací, 

kterou převážně vytvářejí a motivují ekonomickými důvody, někdy obohacenými o mimoekonomické 

faktory – patří sem například možnost studijního/kariérního rozvoje, získání odborných pracovních 

zkušeností či jazykových znalostí pro další profesionální rozvoj. 
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5. Vyhodnocení kvalitativního výzkumu dle vybraných 

výzkumných oblastí 

5. Vyh odnocen í kvalitat ivn ího výz kumu  dle vybran ých výz kumn ých ob lastí  

Na úvod hloubkových rozhovorů byl respondentům opětovně stručně představen projekt 

a jeho cíle, včetně tématu rozhovoru a výzkumných oblastí. Následně byli respondenti požádáni 

o jejich stručné představení, které se týkalo mimo jiné důvodu příjezdu do České republiky, státní 

příslušnosti, věku, druhu a účelu pobytu na území ČR, ale rovněž jeho délky, dále rodiny, práce 

a bydlení. Po úvodním seznámení byly v rámci hloubkových rozhovorů prodiskutovány jednotlivé 

výzkumné oblasti, které byly níže shrnuty na základě stěžejních opakujících se zjištění, která byla pro 

bližší představu ilustrována přímými citacemi některých respondentů.29 

5.1  Rodina a domov 

Představy a znalosti cizinců o České republice, které měli před příjezdem do České republiky, 

se u jednotlivých respondentů velmi lišily, a to jak svým objemem, tak zejména kvalitou informací. 

Pro většinu respondentů představoval zdroj těchto informací internet, dále jejich známí a přátelé, 

kteří v České republice pobývali, nebo agentury zprostředkovávající studium na veřejných vysokých 

školách v České republice. Řada cizinců využila této možnosti a vystudovali či stále studovali studijní 

obory v českém jazyce zdarma. Respondenti uváděli, že informace, které získali před příjezdem, byly 

velmi často pouze rámcové nebo povrchní. 

RUS_M_29_TRV_11let v ČR: „Byl jsem v posledním ročníku střední školy a našel jsem ve škole 

inzerát, že výuka na vysoké škole v České republice uprostřed Evropy je zadarmo, když umíte 

český jazyk, tak jsem hledal něco k jazykovým kurzům na internetu. Když jsem potom vyrazil 

do České republiky tak jsem uměl jen tři slova česky a na internetu jsem si našel informace 

o Praze a Brně na Google Maps, to bylo všechno, co jsem věděl o Čechách, než jsem se 

přestěhoval.“ 

RUS_Ž_34_TRV_7let v ČR: „Na začátku jsem nevěděla o České republice skoro nic, ale potom 

jsem měla vztah na dálku s přítelem z Česka, mluvili jsme takovým mixem jazyků a informace 

o ČR jsem získávala od přítele. Potom jsem se sem přestěhovala, ale ty původní představy byly 

stejně jiné, než jaká byla realita, hlavně v odlišné mentalitě, což mě překvapilo, protože jsem 

si myslela, že jsme Slované a budeme si více podobní.“  

Naopak reálnější představy a užitečnější informace měli ti cizinci, kteří již měli v ČR některého 

z rodinných příbuzných, který jim velmi často pomáhal řadu věcí před příjezdem zařídit, a jejich 

orientace v ČR tak byla po příjezdu vyšší. 

RUS_M_47_DL_1,5 roku v ČR: „Od manželky, která v České republice už nějakou dobu žila, 

jsem věděl, že Češi jsou hodně uzavření, ale mě osobně to vyhovuje, protože jsem taky takový.

                                                           
29  Pro lepší orientaci čtenáře jsou k jednotlivým citacím přiřazeny kódy jednotlivých respondentů, kvůli zachování anonymity, 

které vyjadřují státní příslušnost: UKR – Ukrajina, RUS – Ruská federace; pohlaví: Ž – žena, M – muž; dále věk; druh pobytu 

TRV – trvalý, DL – dlouhodobý; délku pobytu na území České republiky, bez ohledu na to, zda se jedná o kontinuální 

či přerušovaný pobyt. 
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Informace jsem měl od tety, která tu žije, i od manželky, že je tu hodně práce a je jednoduché 

začít pracovat a vyřídit povolení, manželka mi s tím pomáhala, ale vyřídit povolení trvalo 

opravdu dlouho, komplikovalo se to i situací s covidem a nedělám si iluze, že by to v Rusku 

trvalo kratší dobu, je to holt byrokracie, která je asi všude, ale bez manželky by to bylo mnohem 

komplikovanější.“ 

Nejčastěji zmiňovanými rozdíly mezi představami o České republice a reálnými poměry byla 

často například u respondentů z Ruské federace představa, že jazykové blízkosti jazyků slovanské 

jazykové oblasti bude odpovídat i blízkost mentality obou národů, což podle jejich názorů v mnoha 

ohledech neodpovídalo realitě. Další rozdílná představa respondentů se týkala větší otevřenosti české 

majoritní společnosti, ale i českých úřadů vůči cizincům. Naopak původní představy splňovala Česká 

republika z pohledu rozvinuté členské země EU se všemi svými civilizačními výdobytky.  

Obecné představy respondentů a jejich definice domova se velmi shodovaly. Nejčastěji se 

opakujícím a spojujícím prvkem těchto představ byla jejich rodina, zejména děti a rodiče, příbuzní 

a přátelé, dále místo, kde žijí nebo místo, kde se narodili a byli vychováni. Odpovědi respondentů 

na dotaz, zda považují za svůj domov zemi svého původu nebo Českou republiku, se naopak velmi 

lišily,30 a to zejména v souvislosti s délkou jejich pobytu v ČR, jejich druhem pobytu a přítomností 

příbuzných a přátel v ČR či nikoliv. Českou republiku za svůj domov považovali především cizinci 

s trvalým pobytem na území ČR, kteří zde žili již delší dobu a měli v ČR rodinné příbuzné, silnější 

sociální sítě, ať už v rámci krajanské, ale i majoritní společnosti, nebo plánovali přemístění a sloučení 

svých příbuzných do ČR. Naopak nevyjasněný názor měli spíše respondenti s dlouhodobým pobytem 

na území ČR, zejména někteří studenti, kteří se cítili být v této otázce zatím nezařazeni a pocitově se 

cítili tzv. „mezi“,31 kdy se aktuálně necítili doma ani v ČR, ani v zemi původu. Mnohem jednoznačněji 

v celém zkoumaném souboru rezonovaly odpovědi většiny respondentů na otázku, v čem Česká 

republika splňuje jejich představy o domově. Odpovědi zároveň často odrážely důvody a motivace 

jejich odchodu ze země původu. Mezi nejčastěji se opakující charakteristiky představující pro 

respondenty domov byla bezpečnost, pocit jistoty a nízká míra kriminality a korupce oproti situaci 

v zemích původu respondentů.  

RUS_Ž_41_TRV_8let v ČR: „Já když jdu tady v České republice po ulici, tak se cítím tak 

komfortně, že to nedokážu ani vysvětlit, jako bych byla doma a narodila se tu, tady je takový 

klid a pohoda, to jsem doma nezažívala. Líbí se mi tu úplně všechno, nevidím tu žádný 

problém.“ 

Dále zejména ekonomická a sociální stabilita a příležitosti k rozvoji, nejen kariérnímu, 

ale i osobnímu. Dalším kritériem domova, který Česká republika splňovala, byl konzervatismus 

a respekt nejen v mezilidských vztazích, ale i ve vztahu státu (ČR) vůči občanům. Rozdíly v názorech 

s ohledem na státní příslušnost respondentů nebyly zaznamenány. Dalšími uváděnými skutečnostmi 

byly civilizační výdobytky, jako je občanská vybavenost, veřejná doprava a fungující infrastruktura. 

Téma rodiny a rodinného života, ale i představy respondentů o případných rozdílech mezi 

spíše typickým konceptem rodiny v zemi jejich původu a v České republice představovaly pro 

                                                           
30  Velká část respondentů uváděla, že zodpovědět na tuto otázku pro ně nebylo jednoduché a velmi často nad odpovědí déle 

přemýšleli, protože sami sobě takovou otázku nepoložili. 

31  Podobně byl určitý pocit „mezi“, tedy pocit nezařazenosti zjištěn a popsán také ve výzkumu RILSA zaměřeném na Studenty 

veřejných vysokých skol z třetích zemí studujících v českém jazyce na území Hlavního města Prahy (viz https://katalog. 

vupsv.cz/fulltext/vz_471.pdf, str. 62), kde hodnotili svůj pocit nezařazenosti do společnosti země původu, ale do společnosti 

České republiky. 
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respondenty opět zajímavé téma, kdy definice vzájemných rozdílů či paralel představovala pro mnohé 

důvod k hlubokému zamyšlení. Zároveň však respondenti v odpovědích sami upozorňovali na obtížné 

zobecnění spojené s určitou typizací. Sami uváděli, že jinak funguje rodina v zemi původu například 

ve velkém městě a jinak na venkově. Nicméně se výpovědi cizinců bez ohledu na zemi jejich původu 

shodovaly v tom, že typická ruská či ukrajinská rodina je oproti typicky české spíše patriarchálně 

zaměřená, a to zejména z hlediska jejího veřejného působení, hlavou rodiny je otec, který má 

na starosti zejména zajištění ekonomických potřeb rodiny, zatímco péči o domácnost, rodinu a výcho-

vu dětí mají především ženy, které tak často zůstávají v domácnosti nebo pracují jen na částečný 

úvazek. Od části respondentů však zaznívala určitá kritická zkušenost, že řada žen v zemi původu 

nese odpovědnost jak za ekonomické zajištění rodiny, tak za chod domácnosti a výchovu dětí, což je 

nadměrně zatěžující. V kontrastu k těmto zkušenostem, považovali respondenti postavení žen a mužů 

v českých rodinách vnitřně i navenek jako vyrovnanější. Ženy i muži se podle nich podílejí na zajištění 

finančních zdrojů pro rodinu i na chodu domácnosti a péči o děti převážně. Tento model hodnotili 

v řadě okolností jako inspirativní, ale zároveň ho kritizovali z důvodu určité relativizace ženských 

a mužských tradičních rolí, které jsou pro fungování rodiny důležité. V této souvislosti velmi často 

zaznívala kritika skutečnosti, že rodinný rozpočet v českých rodinách bývá rozdělen na společný, 

ze kterého jsou hrazeny společné rodinné výdaje a individuální rozpočet muže a ženy, se kterým 

hospodaří každý separátně.  

RUS_Ž_39_TRV_13let v ČR: „Teď jsem po rozvodu a začala jsem nad tím víc uvažovat. Vyrostla 

jsem v klasické ruské patriarchální rodině, můj manžel byl taky chlap. Tady chybí chlapům 

dominance a ženám ženskost, je tu vše padesát na padesát, ve společném placení, všechno 

spolu a vyrovnaně. U starších kolegyní Češek to víc funguje, jako to bylo u nás, nikdo neřeší 

peníze a rovnoprávnost. Když potkáš životního partnera, tak rovnováha měla by být, ale ty role 

ženy a muže by měli být víc výrazný.“ 

Tento přístup odrážel právě vyšší míru individualismu v potřebách seberealizace mužů a žen 

v českých rodinách a byl z pohledu části respondentů nepochopitelný. Dalším častěji zmiňovaným 

rozdílem, který mohl podle řady respondentů souviset s vyšší potřebou individualismu, byla častější 

rozvodovost v českých rodinách, kdy je v zemích původu spíše vyšší zájem respondentů rodinu, i když 

je nefunkční, zachovat. Příčinu těchto postojů připisovali tradičnějšímu konzervativnímu přístupu 

k instituci rodiny v zemi původu, který mohl souviset s hodnotovým rámcem a vlivem náboženských 

autorit ve společnosti, ale často i s horší hospodářskou situací v zemi původu, která nutí manžele 

udržet rodinu pohromadě. Rodiny jsou podle většiny respondentů zakládány průměrně v nižším věku 

než v ČR, stejně tak je tomu i s rodičovstvím. Ve formě výchovy dětí a rodinném životě také většina 

respondentů spatřovala rozdíly. Děti jsou podle respondentů v zemi jejich původu vychovávány 

především z pozice moci, kdy rodič představuje autoritu a dítě by mělo bez výhrad poslouchat, a to 

ve vztahu k oběma rodičům, výchova má tudíž spíše formu rozkazu nežli diskuse. V odpovědnosti 

vůči výchově dětí hrají hlavní úlohu zpravidla ženy, které díky tomu mají v rodině zvláštní roli. 

UKR_Ž_56_TRV_v ČR: „U nás je v tom rozdíl, je to víc jako za stara v Čechách, co jsem slyšela. 

U nás děti musí poslouchat. Když udělají něco špatného tak dostanou pokutu. Což v Čechách 

často ne, samozřejmě vždycky jim řeknou, že něco nesmí nebo nemohou dělat, a všechno jim 

povolují. To je ten rozdíl. Vnoučata tady dcera vychovává tradičním ukrajinským způsobem. 

Když děti neposlouchají, tak nedostanou internet, u kterého pořád sedí, tak si na to děti dávají 

pozor.“ 

V českých rodinách podle většiny respondentů tráví s dětmi rodiče více společného času 

a výchova je spíše na partnerské bázi. Přestože spatřovali v přísnější výchově dětí výhody, 



5. Vyhodnocení kvalitativního výzkumu dle vybraných výzkumných oblastí 

 

 

 

79 

tak nadpoloviční část respondentů uvedla, že po zkušenostech s výchovou dětí v ČR svůj přístup 

přehodnotili a chtějí v budoucnu vychovávat nebo vychovávají vlastní děti spíše jako Češi nebo 

v určitém kompromisu, protože podle nich mají v ČR rodiče s dětmi obecně spíše bližší, emocionál-

nější vztah, než mají oni sami ve vztahu ke svým rodičům, což pro ně bylo inspirující. Svou roli v tom 

podle některých sehrávalo také trávení společného času všech členů v českých rodinách, které většina 

respondentů hodnotila velmi pozitivně, protože podobnou zkušenost v dětství téměř nezažili. 

UKR_M_35_TRV_12 let v ČR: „Mě se líbí, jak v českých rodinách vychováváte děti, protože 

u nás na Ukrajině je to jiné. O všechno se doma musí postarat žena, i o manžela co leží na gauči, 

v jedné ruce má dítě, druhou míchá polívku a nohou zametá. Přitom jí manžel z gauče ještě 

požádá o kávu. Tady vidím ty rodiny, hodně se o děti stará i tatínek, a když dítě spadne, tak to 

není hned ty debile, proč si spadnul. Tady mu pomůže vstát řekne mu ať nebrečí, že se nic 

neděje, že jde se dál, taková vyspělejší výchova. My jsme přijali český model a já manželce 

pomáhám, třeba koupu. Kdybych měl dítě hned jak jsem přijel z Ukrajiny, tak si nemyslím, 

že bych byl dobrý táta, jako jsem teď. “ 

5.2  Národní identita a občanství 

Na otázku týkající se důležitosti státního občanství země původu pro cizince z vybraných 

subpopulací většina odpověděla, že je pro ně státní občanství Ruské federace a Ukrajiny velmi důležité 

a byli rádi že státní občanství mají.32 Mezi důvody, proč respondenti považovali státní občanství 

za důležité, byl pocit sounáležitosti se zemí původu a identifikace s jejími kulturními a historickými 

hodnotami. Druhým nejčastěji zmiňovaným pragmatickým důvodem byl cestovní pas, který předsta-

voval možnost navštívit své příbuzné a známé v zemi původu bez potřeby vízového povolení. 

RUS_Ž_40_TRV_8let v ČR: „Pro nás je důležité do Ruska bez problémů cestovat a být tam, 

protože během koronaviru jsem musela pracovně jezdit do Ruska a bez pasu a občanství by 

to nešlo. O české občanství nevím, zda budeme žádat, máme trvalý pobyt, a to je hodně 

podobné. Manžel by možná chtěl. My tu plánujeme určitě zůstat, a když jde mít dvě občanství, 

tak to možná přehodnotíme, bylo by to asi praktické z hlediska práce a cestování nebo koupě 

bytu možná do budoucna, ale je to hodně náročné, co jsem slyšela, tak je otázka, zda bychom 

to vůbec získali. “ 

Úvahy respondentů týkající se jejich plánů žádat o české občanství se logicky lišily zejména 

podle jejich druhu povolení k pobytu na území ČR. Respondenti s dlouhodobým pobytem plánovali 

především získat trvalý pobyt v ČR, téma budoucí potřeby zisku českého státního občanství pro ně 

nebylo vzhledem k okolnostem aktuální a tato otázka pro většinu z nich zůstávala otevřená. 

Respondenti, kteří již měli trvalý pobyt, se v otázce zájmu o české státní občanství rozlišovali na tři 

skupiny. První, nejméně početnou skupinou, byli cizinci, pro které z hlediska jejich života v ČR 

nepředstavovalo české státní občanství zásadní hodnotu či výhodu oproti možnostem a právům, 

které jim garantoval trvalý pobyt, a to včetně zohlednění podmínek a administrativních povinností, 

které bylo nutné splnit pro udělení českého státního občanství.33 Do této první skupiny spadali státní 

                                                           
32  Jen výjimečně (u obou subpopulací dva respondenti) se vyjádřili, že se za své občanství stydí a po získání českého občanství 

by se chtěli svého původního státního občanství vzdát. Motivace k takovému kroku byla zejména politická.  

33  Podmínky a povinnosti pro udělení českého státního občanství jsou stanoveny zákonem č. 186/2013 Sb., o nabývání 

a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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příslušníci Ukrajiny, především z důvodu možných negativních dopadů ze strany orgánů státní správy, 

vzhledem k tomu, že na Ukrajině neexistuje zákon o dvojím občanství. Druhou nejpočetnější skupinou 

byli respondenti, kteří byli spíše rozhodnuti nebo již rozhodnuti, že chtějí v budoucnu žádat o udělení 

českého státního občanství, ale nic konkrétního v tomto ohledu nepodnikli. Jedním z důvodů této 

neaktivity byl problém se splněním všech legislativních podmínek, ale rovněž nejistota, že po splnění 

všech podmínek a podání žádosti o udělení státního občanství bude jejich žádost kladně posouzena. 

UKR_Ž_28_TRV_7let v ČR: „Já určitě chci žádat, potřebuju někam patřit a nevyhovuje mně ten 

pocit, že nikam nepatříš, cítíš se jako Ukrajinka, ale už tam nepatříš, a nepatříš ze začátku ani 

sem. Teď už cítím, že sem zarůstám kořeny, mám to tu ráda i lidi, sleduju dění i politiku, a když 

bych dostala občanství, tak bych chodila i volit, abych mohla svůj život ovlivnit. Občanství by 

bylo i fajn při jednání s úřady, potom pro cestování třeba do Ameriky. Hodně mých známých, 

když dostali trvalý pobyt, tak už je občanství nezajímá, nebo se bojí, že by měli doma problémy, 

že nesmíme mít dvě občanství. Já už mám na Ukrajině jenom babičku, tak tam moc ani 

nejezdím. Hodně lidí se taky drží ve své komunitě, ať ruský nebo ukrajinský a občanství je 

nezajímá.“ 

UKR_M_35_TRV_12 let v ČR: „Já jsem zatím o občanství nežádal, nemám splněnou 

bezdlužnost, ale jak bude možnost, tak určitě požádám.“ 

Poslední skupinu tvořili respondenti, kteří již o udělení českého státního občanství požádali 

a čekali na rozhodnutí, nebo již splnili některé z požadavků žádosti. 

Možnost získat české státní občanství představovala pro respondenty především větší pocit 

ochrany a jistoty pobytu jak na území ČR (v porovnání s trvalým pobytem, který může být v určitých 

případech ze strany úřadů cizinci ukončen), tak na území země původu, kde by v případě možných 

obstrukcí ze strany úřadů byl cizinec jakožto občan členského státu Evropské unie více chráněn. 

Dalším často uváděným důvodem bylo získání silnějšího pocitu sounáležitosti s Českou republikou 

a osobní identity v rámci české majoritní společnosti, české kultury a mentality. Posledním opakujícím 

se pragmatickým důvodem byla snazší možnost cestovat s českým cestovním pasem zejména do USA 

a Velké Británie. Podle většiny respondentů mělo české státní občanství pro jejich přátele cizince 

a krajany význam až ve chvíli, kdy měli trvalý pobyt a byly saturovány jejich základní potřeby, jako 

stabilní finanční příjem, rozumné bydlení, dostatečná úroveň znalosti češtiny a schopnost komunikace 

v češtině atd. Do té doby nebylo podání žádosti o udělení českého státní občanství tématem, které 

by cizinci měli potřebu řešit. Nicméně řada respondentů uvedla, že získání českého státního občanství 

představovalo mezi cizinci obecně určitou prestiž a bylo vnímáno pozitivně.  

RUS_M_29_TRV_10let v ČR: „Získáním občanství se určitě zvyšuje tvoje úroveň v očích dalších, 

protože české občanství je těžké dostat, a je to důkazem, že jsi opravdu prospěl jako, ty jsi 

dostal občanství, tak to není možný skoro, protože to není jednoduchý.“ 

Na otázku změny přístupu Čechů vůči cizincům, kterým bylo uděleno české státní občanství 

odpověděla většina respondentů spíše negativně, ve smyslu, že samotný fakt uděleného občanství 

na přístup Čechů neměl vliv, pokud cizinci s uděleným občanstvím nebyli schopni komunikovat 

s Čechy v českém jazyce na adekvátní úrovni.  

RUS_M_29_TRV_10let v ČR: „Získání občanství, to pro Čechy nic neznamená, pokud nezačneš 

mluvit, protože je řada cizinců, co má trvalý pobyt a nejsou skoro schopný mluvit. Tam jde 

o princip, jak budeš mluvit s Čechem, tak bude on mluvit s tebou, a jestli máš tři občanství je 

mu úplně jedno.“ 
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RUS_Ž_31_DL_4roky v ČR: „Mezi Rusy se říká, že Češi žijí v historii ve vztahu k Rusům kvůli 

Sovětskému svazu a občanství to určitě nezmění, vztah se může změnit schopností s Čechy 

komunikovat na úrovni. Kdybych v budoucnu žádala o občanství a získala ho, tak to pro mě 

znamená změnu života, mohla bych jet pracovat do Evropy nebo do USA, Každopádně by to 

byla změna kvality a možností života. Pokud dostanu trvalý pobyt, tak bych potom měla v plánu 

žádat o občanství.“ 

Někteří respondenti tuto podmínku rozšířili o zapojení se do české kultury a přijetí české 

mentality. V názorech na možnou změnu přístupu českých úřadů vůči cizincům, kterým bylo uděleno 

české státní občanství, se většina respondentů vyjádřila, že taková skutečnost by podle nich měla mít 

na jednání a přístup ze strany úřadů spíše pozitivní vliv, protože by úředníci neměli dělat mezi občany 

rozdíly, nicméně v této souvislosti opět zazníval názor, že pokud by nebyla úroveň znalosti českého 

jazyka na dostatečné úrovni, tak by byl přístup a jednání ze strany úředníků spíše horší.  

5.3  Komunikace, sociální vztahy a sítě 

Respondenti se s Čechy setkávali nejčastěji v zaměstnání při plnění pracovních povinností 

a zhruba třetina i v rámci aktivit, které vykonávali ve svém volném čase. Na skutečnost, zda cizinci 

trávili s Čechy i svůj volný čas, měla vliv zejména úroveň znalosti českého jazyka, a tou byla podmíněna 

i struktura sociálních sítí respondentů. Kromě respondentů, s nimiž probíhaly hloubkové rozhovory 

za asistence překladatelky (v jednom případě i v angličtině), byla většina respondentů schopna 

komunikovat v českém jazyce na běžné úrovni. U některých respondentů však byla úroveň znalosti 

českého jazyka v možnostech jejich sebevyjádření mírně omezená, zvláště pak u obsahově složitějších 

témat, která se týkala například hodnotových orientací.34 Z výpovědí naprosté většiny respondentů 

jasně vyplynula vzájemně se podmiňující logická souvislost přímé úměry mezi mírou a kvalitou 

zejména neformálních vztahů respondentů s Čechy a úrovní kvality znalosti češtiny. 

RUS_M_44_TRV_10let v ČR: „Mám kamarády Čechy, komunikuje se mi s nimi dobře. Za celý 

život jsem neměl s Čechy negativní zkušenosti, že by se na mě někdo zlobil, že nejsem Čech. 

Dokonale český jazyk určitě neznám, trochu bariéra tam pořád je a čeština je opravdu složitější. 

Byl jsem na jazykovém kurzu ještě v Moskvě, potom hodně mluvil s Čechy, koukal na české 

filmy. Chtěl bych do budoucna číst víc knih v češtině, ale nemám na to čas a pořád to 

odkládám.“ 

Tuto skutečnost dokládali respondenti, kteří popsali vývoj v budování vztahů a sociálních sítí 

s českou majoritou a opakovaně deklarovali, že úroveň znalosti českého jazyka a vnitřní motivace 

respondentů k jejímu zdokonalování představovaly naprosto fundamentální podmínku pro vybudo-

vání neformálních vztahů s Čechy, kteří jinak byli podle respondentů vůči cizincům spíše uzavření 

až chladní. 

RUS_Ž_40_TRV_8let v ČR: „Já nemám žádné kamarády mezi Čechy, v práci je nás devadesát 

procent Rusů, ve volném čase se potkávám taky s Rusy, takže moje čeština je špatná, a když 

přijdu třeba do kavárny a chci si něco objednat, tak ta neznalost a přízvuk je problém, to vidím 

každý den reakce na moji češtinu. Já nemám čas se učit česky, jsem hrozně zaneprázdněná, 

                                                           
34  Viz níže v textu 5. výzkumná oblast zaměřená na hodnoty a hodnotové orientace. 



5. Vyhodnocení kvalitativního výzkumu dle vybraných výzkumných oblastí 

 

 

 

82 

musím pracovat a starat se o rodinu. Manžel české kamarády má, je ve firmě, kde je většina 

Čechů, a děti taky, kamarádí se ve škole.“  

 Respondenti, kteří s Čechy udržovali dle svých vyjádření povrchní a nahodilé vztahy, 

deklarovali jako příčiny této skutečnosti strach z nepřijetí ze strany Čechů, obavy a stud z komunikace 

kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka nebo kvůli silnému přízvuku. V ojedinělých případech 

cizinci ve svých výpovědích uváděli i negativní zkušenosti s projevy netolerance či xenofobie ze strany 

Čechů (spíše starší generace), kdy nejčastějším spouštěcím mechanismem byl silný přízvuk či komu-

nikace v ruštině či ukrajinštině. Motivaci či konkrétní kroky k vylepšení úrovně českého jazyka projevila 

či podnikla velmi malá část respondentů. V opačném případě byly hlavním důvodem časová zane-

prázdněnost, dostačující úroveň znalosti jazyka vzhledem k potřebám běžného života v ČR 

a omezeným sociálním vztahům s majoritou. 

UKR_Ž_54_TRV_v ČR: „Když jsem jednou telefonovala v ruštině, tak ke mně přišla paní 

na zastávce a ona byla taková naštvaná na mě a začala se chovat vůči mně moc špatně, tak 

jsem na ní začala mluvit česky, ona najednou ztratila řeč a byla celá překvapená a už byla 

zticha, ale to se mi stalo jenom jednou.“ 

Kromě spíše ojedinělých negativních zkušeností s xenofobními projevy některých respon-

dentů naprostá většina deklarovala dobré, leč často jen formální vztahy s Čechy, jejichž přístup byl 

vůči cizincům pozitivní, ale rezervovaný. Tento přístup mnoha respondentům bez silnějších sociálních 

vazeb na Čechy spíše vyhovoval, protože v celkovém rámci jejich života v ČR korespondoval s tolik 

důležitým pocitem bezpečí, tolerance a stability v České republice.  

Z vyjádření respondentů, v nichž popisovali charakteristické rysy typické pro český a ruský/ 

ukrajinský způsob komunikace v široké škále možných projevů a forem, bylo možné usuzovat, 

že právě spíše mírná forma i charakter komunikace Čechů, spolu s jejich dle respondentů spíše 

uměřenou a klidnou národní povahou, představují pozitivní skutečnosti, které zásadně přispívají 

k jejich celkovému pocitu bezpečí v ČR a pocitu určité odměřené tolerance české majoritní společnosti 

vůči nim. Pozitiva českého způsobu komunikace spatřovali zejména v jeho mírných projevech, které 

nejsou příliš zatíženy emocemi. Silnější emocionální projevy v komunikaci Čechů dle respondentů 

indikovaly skutečný problém, ale i v takových případech si většina Čechů během komunikace zacho-

vávala korektní přístup s ohledem na ostatní. Ve spíše pozitivním hodnocení těchto komunikačních 

charakteristik však zaznívala i kritika určité vzájemné neupřímnosti a určité neefektivnosti komunikace. 

V hodnocení ruského a ukrajinského způsobu a charakteru komunikace nebylo objektivně možné 

vyhodnotit nějaké zásadnější rozdíly.35 Respondenti obou státních příslušností uváděli velmi podobné 

či shodné charakteristiky, jako je přímost a upřímnost spojená s emocionalitou, hraničící někdy až 

s projevy nepřiměřené tvrdosti, která však obecně není vnímána negativně. Další společně uváděnou 

charakteristikou byl projev síly při komunikaci a neprojevování slabosti.  

UKR_Ž_28_TRV_7let v ČR: „Já mám nejbližší přátele Čechy, Pražáci jsou jiní než Češi z malého 

města. Češi jsou v komunikaci milí a přátelští, až na zákaznické služby a servis, tak se teda 

absolutně nesnažíte a shodla jsem se s kamarády Ukrajinci i Rusy, že u nás by řada českých 

firem rychle skončila se svým přístupem, to je hrůza. Občas nejsou Češi úplně upřímní. 

Z domova jsem zvyklá říct věci tak, jak je mám na jazyku, i když se to někoho dotkne. V práci 

je někdy těžký zjistit, co ten kolega opravdu chce, když chodí kolem horké kaše, ale smějeme 

                                                           
35  Ukrajinští respondenti však shodně uváděli, že způsoby komunikace se na Ukrajině v určitých rysech liší dle jednotlivých 

oblastí (západní, centrální a východní Ukrajina), a jejich historického i kulturního vývoje. 
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se tomu i s Čechy, té vaší povaze. Cítím tam trochu německý vliv, ale když jsem byla v Německu, 

tak říkám, že na tom nejste tak špatně. Ukrajinci chtějí všechno hned a jasně, v tom jsou stejní 

i Rusové, když jsem pro ně pracovala, to už jsem nezvládala všechno hned a jasně, velký nátlak, 

bez mohl bych, prosím vás, takové neurvalé bez respektu, ale k podstatě věci. Češi mají 

pohodičku, lážo plážo, udělá se to dnes, zítra nebo ne na poprvé možná, je to jedno. Je to 

komfortní přístup, už jsem tím taky rozmazlená, zvykla jsem si na to, protože to je jeden 

z hlavních důvodů proč se tu žije pohodově, málo stresu a tlaku okolí.“ 

UKR_Ž_38_TRV_7 let v ČR: „Určitě se liší komunikace, tady je vyšší stupeň úrovně slušnosti 

mezi lidmi a měl bys ukázat, že jsi kulturní člověk. Na Ukrajině se to liší, tak je ta forma 

komunikace většinou všem jedno, jestli se to někoho dotkne nebo ne.“ 

RUS_Ž_41_TRV_8let v ČR: „Ruský způsob komunikace je víc egoistický a bezohledný, každý 

se snaží jednat z pozice moci, i když jí reálně zrovna třeba nemá, ale zkouší to. Hlavně 

dosáhnout rychle svého, neberou se moc ohledy. Na to vy Češi vůbec nejste zvyklí, jste pomalí, 

ale chováte se k sobě velmi slušně, někdy možná až moc diplomaticky. Když přijedu domů 

a pozdravím v obchodě, protože jsem si na to už zvykla, tak na mě lidi koukají, jestli jsem se 

nezbláznila.“ 

Mezi další pozitivní hodnocení českého způsobu komunikace patřilo dodržování formální 

slušnosti v komunikaci i s neznámými lidmi, která není v zemích původu respondentů běžná a větší 

uvolněnost ve formálním způsobu komunikace. Jak již zaznělo výše v textu z hodnocení toho, co se 

respondentům na Češích líbilo, v obecné rovině pozitivní charakteristiky převládala uměřená a klidná 

národní povaha bez zbytečné agresivity. Dále jejich konzervatismus v přijímání novinek a spoléhání 

se na osvědčené, časem prověřené postupy, díky nimž si Češi udržují stabilitu. Respondentům se na 

Češích naopak nelíbila jejich zbytečná laxnost či pohodlnost při řešení problémů, především v kvalitě 

poskytovaných služeb,36 ale i v rychlosti a efektivitě komunikace. 

UKR_M_36_TRV_12 let v ČR: „Než mi někdy Češi odpoví na pracovní email, tak to trvá několik 

dní, třeba ohledně nějaké poptávky, jako by vůbec nic nechtěli prodat a je jim to jedno. To 

na Ukrajině neexistuje, tam máte odpověď za chvíli, co se obchodu týká. Jiná věc jsou zkorum-

pované úřady, tam se kolikrát odpovědi ani nedočkáte, mají moc práce, než to všechno 

rozkradou.“ 

Někteří přisuzovali Čechům lenost a srovnávali jejich neaktivní přístup s pracovním nasazením 

Ukrajinců a Rusů. Dále zaznívala kritika v přehlížení cizinců ze strany Čechů, xenofobie vůči nim 

a strach o vlastní kulturní identitu i pocit, že „strkají cizince do jednoho pytle“. Další negativně 

vnímanou vlastností Čechů bylo neustálé stěžování si, což z prizmatu ekonomické situace některých 

respondentů a situací v zemi původu bylo pro řadu respondentů nepochopitelné.  

RUS_Ž_36_DL_2roky v ČR: „Češi si mají pořád potřebu na něco si stěžovat, v práci, v životě 

i soukromí a baví je se o tom bavit a stěžovat si navzájem. Rusové si nestěžují i když mají 

mnohem tvrdší podmínky, velká konkurence a mají na co si stěžovat, tak to snáší.“ 

Český humor jako součást české kulturní identity byl srozumitelný především pro ty 

respondenty, kteří se zajímali o českou kulturu více do hloubky a zároveň měli mezi Čechy přátele, 

                                                           
36  V této souvislosti velmi často zaznívala kritika skutečně nízké úrovně poskytovaných služeb pro zákazníky ze strany českých 

firem, která byla častým důvodem toho, proč se respondenti obraceli na služby poskytované v ČR ruskými či ukrajinskými 

firmami. 
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takže český humor uplatňovali a líbil se jim. Samozřejmě to bylo podmíněno zejména vyšší úrovní 

znalosti českého jazyka. Pro ostatní cizince byl český humor spíše zvláštní, nepochopitelný, někdy 

až zlý, a nepoužívali ho, ať už z toho důvodu, že se s Čechy setkávali velmi omezeně, nebo jim chyběly 

širší souvislosti a zkušenosti, jak český humor chápat. Nicméně vztah k českému humoru byl do velké 

míry vysvětlující a ilustroval celou řadu dalších souvisejících aspektů integrace a otázku vztahu k české 

majoritě, zejména úrovně navázání vzájemného přátelství. Více než polovina dotazovaných cizinců 

uvedla, že mají mezi Čechy kamarády, s nimiž se pravidelně setkávají, nicméně zhruba jen čtvrtina 

respondentů přiznala, že mezi jejich nejbližší přátelé patří také Češi. Respondenti, kteří se kamarádili 

s Čechy, s určitou lítostí uváděli, jak obtížné je přiblížit se Čechům natolik, aby mohlo vzniknout 

opravdové přátelství, protože si podle nich Češi drželi přehnaný odstup, ale to i vůči sobě navzájem.37 

Zároveň však ze strany těchto respondentů zaznívala kritika vůči krajanům, kteří žili v ČR ve vlastní 

paralelní společnosti svých krajanů a rusky mluvících cizinců, kteří podle nich neprojevili opravdovou 

snahu se Čechům přiblížit a nenaučili se pořádně mluvit česky.38  

RUS_Ž_39_TRV_13let v ČR: „Teď už nemám problémy s češtinou, na začátku jsem chodila 

na kurz, ale pokud tu češtinu pořád nepoužíváš, tak je to nakonec skoro k ničemu. Když jsme 

přijeli, byla jsem těhotná, byla doma a jednala jen s úřady, tak ta čeština nebyla dobrá. Potom 

jsem osm let pracovala v ruském kolektivu, takže mi ta čeština byla úplně k ničemu, 

komunikovala jsem jen s úřady. Známých cizinců, co to tak mají pořád, znám opravdu hodně. 

Pak jsem dostala trvalý pobyt a začala pracovat v české firmě, kde bylo pár Rusů a dělali jsme 

tam kroužek, kde se můžu vypovídat z emocí, a to jde v češtině špatně. Potom jsem začala 

pracovat v české firmě, kde se používá jen čeština a angličtina a moje úroveň češtiny šla 

raketově nahoru, k tomu ty firemní večírky a chození na pivo, takže jsem se začala trochu 

kamarádit i s Čechy, ale spřátelení jde opravdu pomalu, chtělo by to víc společných akcí a větší 

otevřenost Čechů. Nechápu, když se s někým v práci bavíte, a když ho potkáte na ulici, tak vás 

ani nepozdraví.“ 

5.4  Volný čas 

Ve způsobech, jak cizinci trávili svůj volný čas, se zkoumaný soubor respondentů zásadně lišil 

podle socioekonomické situace a věku respondentů. Pro mladší respondenty představoval jejich 

volný čas hodnotu, kterou se snažili smysluplně využít, a byli ochotni do něj investovat finanční 

prostředky, které měli zejména díky vyšší odborné kvalifikaci, úrovni vzdělání, jazykové vybavenosti, 

ale často i vzhledem k absenci rodiny či rodinných příslušníků na území ČR. Jejich pobytové oprávnění 

jim zároveň poskytovalo možnost cestovat po členských zemích EU, což považovali za velkou výhodu 

i vzhledem ke strategické poloze ČR uprostřed Evropy. Řada z nich trávila svůj volný čas i cestováním 

po České republice, kde jim vyhovovala zejména krátká dojezdová vzdálenost, kulturní a historické 

bohatství ČR, ale i skvěle fungující, finančně dostupná a vcelku komfortní veřejná doprava. Stejně tak 

se respondentům líbila i široce rozšířená infrastruktura pro turistický ruch, který má v ČR dlouholetou 

tradici a v zemích původu takto rozvinutá turistická vybavenost chybí. Dále volný čas trávili především 

                                                           
37  V míře otevřenosti vůči cizincům se podle řady respondentů lišili Češi, kteří dříve žili v zahraničí jako expati a později se 

vrátili do ČR, k cizincům přistupovali zpravidla otevřeněji.  

38  Několik respondentů popsalo kvalitativní změnu ve svém vztahu vůči Čechům z důvodu změny zaměstnání, kdy z různých 

důvodů začali pracovat v českých nebo zahraničních firmách, kde značnou část kolektivu tvořili Češi, a to byl hlavní důvod 

proč se jim podařilo vystoupit ze své etnické a jazykové „bubliny“. 
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sportem, dalšími koníčky a účastí na společenských událostech s přáteli.39 Respondenti, kteří 

nedisponovali dostatečnými finančními zdroji, například z důvodu vyšších rodinných finančních 

nákladů, trávili svůj volný čas spíše s přáteli nebo rovněž cestovali po České republice. Mezi respond-

enty, kteří trávili svůj volný čas především v práci, doma či s přáteli, patřili zejména cizinci s nižšími 

příjmy nebo starší respondenti, kteří byli zvyklí trávit svůj volný čas další prací, nebo pro ně trávení 

volného času zábavou představovalo zbytečné mrhání časem a financemi.  

Svůj volný čas s Čechy trávili mimo práci jen ti, kteří uvedli, že mají mezi svými kamarády, 

známými a přáteli i Čechy, což byla zhruba polovina respondentů. Nejčastěji svůj volný čas trávili na 

společenských akcích, v restauraci či během sportu. Ti, kteří měli mezi Čechy i blízké přátele, společně 

i cestovali po České republice nebo Evropě. 

RUS_M_44_TRV_10let v ČR: „Pro mě skutečné přátelství s Čechy znamená chodit společně 

do hor, a když lezeš na vysokou horu ve dvojici například, tak každý stoprocentně odpovídá 

za druhého, je to o naprosté důvěře. Pro mě je opravdu osobně důležitý, když žiju v český 

společnosti, mít si tu s kým popovídat, nejen s Rusy, a zajít s Čechy na večeři, na pivo, nebo 

zajet společně do hor.“ 

Zajímavým zjištěním bylo, že téměř všichni oslovení cizinci, včetně těch, kteří nespatřovali 

v aktivním trávení svého volného času vlastní potřebu, hodnotili jako zajímavý a obdivuhodný feno-

mén společného trávení volného času většiny českých rodin, zejména o víkendech, v rámci různých 

společných výletů a sportů. Tuto skutečnost hodnotili kladně především vzhledem k pozitivnímu 

rozvoji českých dětí, ale i budování rodinné sounáležitosti společně prožitými zážitky. Velká část 

respondentů, kteří svůj volný čas trávili aktivně či v rámci rodiny, přiznala, že je v tomto inspirovala 

česká společnost. Pozitivně hodnotili i množství a širokou škálu koníčků, kterým se Češi s velkým 

zaujetím věnují. Pro většinu respondentů představovaly možnosti a způsob trávení volného času 

pozitivní skutečnosti, které je mimo jiných výhod života v ČR hluboce naplňovaly. 

UKR_Ž_30_TRV_4roky v ČR: „Nejvíc mě baví cestování a potom sport, hlavně plavání a výcvik 

psů. Hodně mých známých cizinců si pořídilo domácího mazlíčka a další o tom uvažují, protože 

je to tady tak běžné a rozšířené mezi Čechy. Líbí se mi, jak Češi tráví společně v rodinách svůj 

volný čas. Hodně nás to inspirovalo a podnikáme různé akce a výlety i s našimi přáteli Čechy, 

zvou nás k sobě do bazénu, jezdíme společně na hory. Užíváme si to podobně jako Češi.“ 

Zájem o českou kulturu se projevoval zejména u respondentů, kteří s Čechy trávili svůj volný 

čas a měli mezi nimi kamarády či přátele, což byli především studenti, kteří vystudovali svůj studijní 

obor v českém jazyce, osoby, které pracovaly v převážně českém pracovním kolektivu a na jejichž 

pracovišti byla používaným jazykem čeština či respondenti, kteří měli za partnera/partnerku 

a manžela/manželku Čecha nebo Češku. Ostatní neměli motivaci a čas se české kultuře věnovat, 

či zcela okrajově. Často neměli ani čas věnovat se vlastní kultuře. Zájem o českou kulturu se projevoval 

zejména sledováním českých televizních stanic a českých filmů,40 dále návštěvou různých kulturních 

představení, nejčastěji koncertů a divadelních představení. Méně již pak četbou českých časopisů 

a knih, kvůli nekomfortu z důvodu slabší znalosti různých termínů a slov v češtině.  

                                                           
39  Všichni respondenti samozřejmě zmiňovali zásadní omezení trávení volného času za poslední dva roky vzhledem 

k okolnostem souvisejícím s šířením covidu-19. 

40  Mezi často opakované oblíbené české filmy patřily filmy od režiséra Zdeňka Trošky, jako trilogie Slunce seno, Kameňák či 

Babovřesky. Starší české komedie, které jim doporučili Češi, pro ně často byly významem a souvislostmi příliš komplikované. 
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5.5  Hodnoty a hodnotové orientace 

Jak již bylo uvedeno výše v textu, výzkumná oblast týkající se hodnot a hodnotových orientací 

cizinců vybraných subpopulací patřila mezi obsahově nejnáročnější témata, o nichž řada respondentů 

dříve nepřemýšlela ani v kontextu paralel s hodnotovou orientací Čechů, a někteří ani v rámci svého 

vlastního hodnotového rámce. Ze spontánní zpětné vazby některých respondentů vyplynulo, 

že diskuse nad tímto tématem pro řadu respondentů představovala jeden z hlavních pozitivních 

přínosů hloubkového rozhovoru, kdy toto téma mohli i verbalizovat.  

V úvaze nad hlavními životními hodnotami majoritní společnosti v zemi původu a hodnotami 

Čechů nejčastěji vyjadřovali přesvědčení, že se hodnoty v tom podstatném zásadně neliší. Na základě 

výpovědí respondentů a míře subjektivity vnímání a definování hodnot nebylo objektivně možné 

porovnávat rozdíly mezi hodnotami cizinců vybraných subpopulací, ani to nebylo cílem výzkumných 

otázek v této výzkumné oblasti.  

RUS_M_46_TRV_8let v ČR: „Myslím, že hodnoty jsou v podstatě stejné, rodina, děti a rodiče 

i zdraví. Nevšiml jsem si za osm let žádných důležitých rozdílů.“ 

UKR_Ž_24_TRV_7let v ČR: „Myslím, že hodnoty jsou hodně podobné, v první řadě rodina, 

finanční stránka a bohatství. Češi si chtějí život víc užívat než prožívat, na Ukrajině hodně lidí 

život jen prožívá, a to je podstatný rozdíl, užívání si nechávají na později a otázka je, zda k tomu 

někdy vůbec dojde.“ 

Na stupnici životních hodnot byla respondenty prioritizována především rodina a děti. 

V tomto ohledu se shodoval přístup obou zkoumaných subpopulací v tom, že v porovnání s Čechy je 

v zemích jejich původu široce vnímán silnější společenský tlak na to, aby nebylo založení rodiny 

odkládáno na pozdější dobu například z důvodů ekonomických či kariérních. V souvislosti s tím byl 

rovněž zmiňován rozdíl ve vnímání přínosu rovnoprávnosti mezi muži a ženami v rodině, což 

odpovídalo spíše patriarchálnímu rodinnému modelu, fungujícímu v zemi původu, jak bylo uvedeno 

již výše v textu. Další často uváděnou hodnotou bylo zdraví, kde respondenti jednoznačně pozitivněji 

vnímali proaktivní přístup Čechů, k této základní hodnotě ve smyslu zdravého životního stylu 

a sportovních aktivit, které byly inspirující zejména pro mladší věkovou skupinu respondentů, 

ale nejen pro ni.  

Mezi materiálními hodnotami byla velmi často uváděna výše finančního přijmu jednotlivců 

i domácností a bohatství. Přístup Čechů byl podle části respondentů rozdílný v tom, že pro ně 

kumulace bohatství nebyla tak podstatná jako pro Rusy a Ukrajince, kteří se dle jejich názoru snažili 

bohatství spíše uchovat, zatímco Češi byli podle nich ochotnější utrácet za účelem naplnění svého 

volného času, který podle velké části respondentů představuje pro Čechy významnou hodnotu.  

UKR_M_21_TRV_10let v ČR: „Pro Čechy je to hlavně jejich osobní život a štěstí, u nás je to 

hlavně mít brzy rodinu, ideálně v pětadvaceti letech, stabilní práci. Pro Čechy je rodina také 

důležitá, ale ne tak brzo, máte tady daleko, daleko víc možností, můžete dělat vlastně cokoliv, 

jste v EU, máte ekonomickou stabilitu, můžete cestovat a chcete si to užít. Na Ukrajině je to 

velmi omezené. Já už mám víc mentalitu českou, chci víc rozvíjet sebe, rodinu bych chtěl 

až později. “ 

Důvodem k tomu zejména podle ukrajinských respondentů byla větší ekonomická stabilita 

a širší možnosti, jak trávit volný čas. K významným materiálním hodnotám respondentů patřilo také 
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vlastnění nemovitosti, a to zejména v České republice, což hodnotili velmi podobně Ukrajinci i Rusové, 

pro které představoval dlouhodobý pronájem a současná situace na trhu s nemovitostmi v ČR 

nevyhovující až skličující skutečnost.  

UKR_M_DL_DL_7let v ČR: „Pro Ukrajince, ale myslím, že i pro Rusy je důležitá hodnota vlastní 

bydlení, hodně mě štve, že je to tady tak drahé, je to šílený a už nevěřím tomu, že si tu vlastní 

bydlení někdy pořídím.“ 

Vztah k bohatství spojovali respondenti s další jimi deklarovanou významnou hodnotou, a to 

společenským postavením a uznáním, kdy bohatství jako způsob vyjádření společenského postavení 

sehrávalo podle většiny z nich významnější roli než u Čechů. Velká část ruských respondentů uváděla 

v souvislosti se společenským postavením osobnostní vlastnosti jako hodnoty, a to osobní ambice, 

soutěživost a odhodlání dosáhnout cíle. Někteří tyto charakteristiky vnímali v širší souvislosti jako 

národní vlastnosti. Pro významnou část respondentů znamenalo důležitou hodnotu také náboženství 

a víra v Boha. Pro část těchto respondentů však nepředstavovala hodnotu církev v zemi původu, 

kterou spíše považovali za nátlakovou organizaci, která současně s náboženskou funkcí plnila roli 

společenské represe, vzhledem k jejímu silnému postavení a vlivu na společenské vědomí. V této 

souvislosti pozitivně hodnotili racionální přístup a postoj Čechů k roli náboženských církví a vnímání 

jejich postavení v české společnosti. 

UKR_Ž_34_TRV_6let v ČR: „Hodnoty pro Ukrajince je především rodina, dům a sociální 

postavení, jak vás lidé vnímají, i když to nemusí odpovídat realitě, jako je třeba luxusní 

auto a oblečení na dluh. Hodnoty Čechů ani moc neznám.“ 

RUS_M_31_TRV_6let v ČR: „U Rusů je to auto, byt, rodina a děti. Pro ženy je první rodina, pro 

chlapy ne. U Čechů je to štěstí, respekt k ostatním, hlavně v partnerství, nechávají si navzájem 

prostor na koníčky například, to je fakt vidět. Pro Čechy je to taky rodina, ale zároveň si každý 

snaží držet svou svobodu. Vztah k majetku a penězům je u Čechů takový, že jsou většinou 

spokojení s tím, co mají. V Rusku mají lidi v tomhle ambice, chtějí vydělávat a mít ekonomickou 

jistotu i mít zásoby, takže pracují raději pořád, je to také stigma devadesátých let, kdy se 

všechno zhroutilo. Oproti Čechům máme opravdu větší ambice, vidím to i v práci, Češi si 

udělají to svoje a jdou domů, i když by mohli vydělat víc peněz. Vaše další hodnota je důvěra 

ve společnost a stát, to v Rusku chybí. Tam si lidé věří především v rodině, ale jinak moc ne.“ 

Z českých hodnot si respondenti cenili a převážně pozitivně také oceňovali hodnotu svobody 

pro českou společnost a hodnotu sociální spravedlnosti, čemuž podle nich odpovídal i lepší 

a vstřícnější přístup ze strany českých úřadů než úřadů v zemi jejich původu. Pozitivní hodnocení 

vyjadřovali respondenti ve vztahu k pro Čechy důležité hodnotě, a to životnímu klidu, který byl pro 

velkou část respondentů velmi inspirativní a přejímali tuto hodnotu do svého života i přesto, že tato 

hodnota podle nich měla i negativní konotace, jako je odsouvání problémů, a podle některých 

představovala v extrému i stagnaci či servilitu. Klid a vyváženost života v České republice, 

představovaly pro velkou část respondentů hlavní hodnotu jejich života v České republice a motivaci 

v České republice zůstat.  

RUS_Ž_32_TRV_14let v ČR: „Určitá hodnota pro mě je už to, že jsem Ruska, je v tom i určité 

povyšování, to si uvědomuju, dále rodina, například rodiče investovali vše do rodiny, ale to už 

se v Rusku taky trochu mění. Peníze a finanční nezávislost. Potom taky odpočinek, pobyt 

na chatě v přírodě a sauna, panáček, ale víc v klidu než Češi, protože jsou aktivnější. U Čechů 

rodina, osobní sebevyjádření, hodně koníčky, pro Čechy je to důležité, domácí mazlíčci 

a cestování. Pro děti bych preferovala víc české hodnoty, jsou víc otevřené do světa, do Evropy. 
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Co mi vadí je, že Češi jsou za každou cenu milí, i když si to nemyslí, tak lezou trochu do zadku, 

protože nemají rádi konflikty, někdy bych ale chtěla být taky taková, odkývat to, myslet si to 

své a mít klid.“ 

Mezi pozitivně hodnocené sociální hodnoty Čechů patřila i pivní kultura, která podle 

respondentů představovala jednu z forem dosažení určité sociální soudržnosti společnosti a přiro-

zenou sociální platformu pro volnou společenskou diskusi. Pozitivně hodnocena byla i větší důvěra 

Čechů k vlastnímu státu a jeho organizacím spojená s nižší mírou korupce, než byla v zemích původu 

respondentů. Mezi pozitivně hodnocenou hodnotu ze strany cizinců patřil i vztah Čechů k vlastní 

kultuře, ale zároveň zaznívala určitá kritika přehnaných obav o ni v souvislosti s pronikáním jiných 

kulturních prvků. 

RUS_Ž_TRV_40_8let v ČR: „Hlavní životní hodnoty Čechů jsou pohoda, rodina a děti, cesto-

vání, sport a pivní kultura. Hodnoty Rusů, to je těžké popsat, dlouho jsem tam nebyla, ale je to 

úspěch, vzdělání, kariéra, něco důležitého v životě udělat a peníze. Hlavně ambice, udělat něco 

obrovského, chceme být ve všem první, tam, kde se to ostatním ještě nepodařilo, teď právě 

první film natočený v kosmu například, ale z toho vyplývá ten tlak, který jsem tam zažívala, tlak 

v práci, ve škole na děti, ekonomický tlak, ambice mezi lidmi, hlavně v Moskvě, a proto jsem 

tam už nevydržela, byl to hrozný stres. Tady je naprostá pohoda, za ničím se bezhlavě neženete, 

a proto se tu žije, alespoň mě, lépe.“ 

Mezi spíše negativně hodnocené hodnoty Čechů patřila určitá přemíra svobody za hranicí 

zdravého přístupu, zmiňován byl zejména vliv a nezodpovědnost médií, příliš svobodná výchova dětí 

či bezbřehá svoboda v partnerských vztazích, které přinášejí rizika. 

Respondenti, kteří žili na území ČR se svými rodinami a dětmi, byli dotazováni, zda by si přáli, 

aby se jejich děti řídily v životě spíše českými hodnotami nebo svými národními hodnotami. Vzhledem 

k tomu, že všichni respondenti z této skupiny si přáli zůstat žít v České republice do budoucna i se 

svými dětmi a vzhledem k tomu, že nevnímali žádné fundamentální rozdíly mezi „svými národními 

hodnotami“ a hodnotami Čechů, tak považovali za ideální a praktické, aby jejich děti přijímaly 

hodnotové orientace jak společnosti jejich země původu, tak hodnotové orientace Čechů současně. 

Věřily, že nuance hodnotových orientací jejich děti integrují ve vzájemné rovnováze a harmonii, tak 

aby byly schopny být přirozenou součástí české společnosti, ale zároveň si ponechaly specifika 

hodnotové orientace společnosti země původu. K integraci hodnotových orientací podle představ 

i zkušeností respondentů docházelo díky součinnosti působení českých škol a výchovy dětí v rodinách 

cizinců. 

RUS_Ž_40_TRV_10let v ČR: „Hodnoty naštěstí se neliší v těch základních věcech. Rusové víc 

řeší, jak to bude vypadat, pro Čechy je to jiné, i ženy o sebe daleko méně pečují, jak jsou 

oblečené. Pro Čechy je důležitý jejich volný čas, sport, cestování za kulturou, hrady a zámky, 

to u Rusů moc není, nejsou tolik akční. Nepřijímám z hodnot tolik rovnoprávnost mezi mužem 

a ženou, já se věnuju domácnosti a dětem, pracuji méně než manžel. Co jsem naopak přijala, 

je to, že tolik neřeším svůj vzhled a co si vezmu na sebe, jestli je to vyžehlené nebo ne, cítím 

se v tom svobodnější. Co se týká dětí, tak vidí ty rozdíly, ale přijímají oboje a myslí, že je to tak 

dobře.“ 

UKR_Ž_34_TRV_6let v ČR: „Hodnoty u naších dětí budou mix. Česká škola je naučí spíš vaše 

hodnoty a my je budem učit naše ukrajinské, a to je dobře, když děti budou žít v Čechách.“ 
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5.6  Akulturace 

Vliv pobytu v České republice na tradice, obyčeje, zvyky a způsoby chování připustili či 

potvrdili všichni zúčastnění respondenti, včetně těch, kteří v České republice žili relativně krátkou 

dobu. Změny se v určité míře dotkly všech uvedených oblastí, nejsilněji však slavení náboženských 

svátků, zvyků a způsobů chování. Většina respondentů, kteří uvedli, že v zemi původu slavili spolu 

s církví alespoň významné náboženské svátky, jasně uvedla, že během pobytu v ČR již tuto tradici 

nedodržují a svátky slaví výhradně doma s rodinou.41 Dalším významným akulturačním posunem byla 

forma oslavy významných svátků, jako jsou Vánoce a Velikonoce. Na základě výpovědí lze uvést, 

že žádný respondent neslavil tyto svátky pouze v původní formě charakteristické pro zemi svého 

původu. Základní změny se týkaly jak samotných termínů oslav,42 tak přejímání v rozdílné míře formy 

oslav charakteristické pro českou kulturní tradici. Vliv na tyto změny měla především přítomnost dětí43 

v rodinách respondentů nebo jejich přátelé Češi.  

RUS_Ž_28_TRV_10let v ČR: „Vzhledem k tomu, že tady mám děti, a potom, jak začnou chodit 

do školy, kde se chlubí těma dárečkama, tak to mě jako by přinutilo k tomu. Neříkám, že to 

nemám ráda, už jsem pekla s dětma i vánoční cukroví, což u nás není vánoční tradice, tak to 

nějakým způsobem přešlo do našeho života, výroba adventního věnce, zapalování svíček, 

takže už vlastně žiji v tomhle, to jinak nejde, to musím. Velikonoce se víc slaví na vesnicích, my 

kupujeme pomlázku, a kdyby žil člověk na vesnici, tak ho to taky donutí s těma dětma, 

aby nebyly nějak mimo. Pro nás je svátek největší v Rusku je Silvestr, ale to taky slavíme na náš 

kalendář, ale Vánoce na 24. prosince. Moje rodiče by Vánoce neslavili, ale když to slavíme my, 

tak se připojí a dáme si kapra, salát a podobně, tak jak to má být.“ 

UKR_Ž_34_TRV_6let v ČR: „Máme děti, ty chodí do školy, tam nosí dárky, takže jsme to změnili 

i když je to na Ukrajině v jiné dny, tak to slavíme jako Češi, Vánoce, Mikuláše a slavíme to 

podobně jako Češi, prostě jsme se přizpůsobili.“ 

Propojování a prolínání vlastních a českých tradic a jejích forem vytvářelo svébytné 

a originální přístupy, které se mezi jednotlivými respondenty lišily. Silné ovlivnění českou kulturou 

přiznala většina respondentů i v oblasti zvyků a způsobů chování, a to zejména při dodržování etikety, 

jako je zdravení při příchodu a odchodu s neznámými lidmi, které v zemích původu vybraných 

subpopulací není běžné. Názory oslovených cizinců na to, zda je dobré, když se odlišné kultury 

vzájemné ovlivňují, byly většinově pozitivní. Pozitivní přínos respondenti spatřovali zejména v tom, 

že díky vzájemnému ovlivnění může vzniknout něco nového, co v sobě odráží více kulturních zdrojů, 

které se tak mohou stát bohatšími a zároveň díky tomu mohou přetrvat pozitivní kulturní prvky, které 

by jinak mohly u izolované kultury zaniknout. 

RUS_Ž_39_TRV_13let v ČR: „Na Velikonoce koupím synovi pomlázku a jde tady vyplatit 

známé, udělám nějaké tradiční ruské jídlo, ale  začali jsme i se známými dělat takovou fran-

couzskou hru s vajíčky, tak to nějak kombinujeme, sama taky barvím vajíčka. Vánoce slavíme 

                                                           
41  Na tuto skutečnost měla pravděpodobně vliv jak absence širší rodiny v ČR, zvláště rodičů či prarodičů, kteří slavení 

náboženských svátků spolu s církví v zemi původu stále dodržují, tak spíše negativní přístup české majoritní společnosti 

k církevním organizacím a téměř polovina obyvatel ČR, která deklarovala, že je bez náboženské víry. Viz 

https://www.czso.cz/csu/scitani2021/nabozenska-vira 

42  Posunu mezi juliánským a gregoriánským kalendářem. 

43  Kvůli dětem a vlivu školních kolektivů a českých kamarádů na děti začali respondenti slavit svátky v podobné formě jako 

Češi.  

https://www.czso.cz/csu/scitani2021/nabozenska-vira
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jako nový rok s českými zvyky a dárky. Nábožensky to nijak neprožíváme, ale rodiče moji 

v Rusku, ty pořád chodí samozřejmě do pravoslavného kostela, ale my tady ne. Určitě nám to 

rozšířilo obzor.“ 

 Jako jediné negativum vzájemného ovlivňování kultur uváděli respondenti případ, kdy 

k ovlivňování a mísení kultur dochází násilně, kdy je jedna kultura prosazována na úkor druhé 

a nedochází tak k přirozenému vývoji.44 

Respondenti, kteří uvedli, že se přátelili s Čechy a trávili s nimi volný čas, byli dotázáni, zda 

nějak ovlivnili jejich tradice, zvyky a obyčeje svých přátel. Velká část respondentů uvedla, že své přátele 

ovlivnili pouze svou tradiční ukrajinskou či ruskou kuchyní a jejich přátelé Češi celou řadu jejich 

tradičních jídel sami vaří. Nikdo však neuvedl, že by si byl vědom dalšího jiného vlivu na své přátele. 

Více než polovina respondentů uvedla, že se jim podařilo dosáhnout cílů, které si určili, 

zejména díky velmi tvrdé práci a odhodlání, ale i s pomocí svých příbuzných jak v zemi původu, 

tak v ČR a krajanů. Kromě dobrého zaměstnání a trvalého pobytu na území ČR nejčastěji uváděli jako 

dosažený cíl a splněný sen vlastní byt či dům. Svých cílů zatím nedosáhli ti respondenti, kteří v ČR 

pobývali pouze krátkou dobu, zvláště studenti, nebo ti, pro které bylo obtížné sehnat zaměstnání 

odpovídající úrovni jejich odborného vzdělání. Zvláště obtížná byla situace pro ty, kteří velkou část 

dosažených cílů ztratili po rozvodu, nebo jim neutěšená rodinná situace v zemi původu či v ČR 

komplikovala dosažení jejich cílů. 

Naprostá většina respondentů měla v plánu zůstat žít v České republice. Ti, kteří měli 

na území ČR dlouhodobý pobyt, chtěli získat trvalý pobyt, řada z nich měla v plánu podat žádost 

o udělení českého státního občanství. Někteří zvažovali možnosti sloučit své rodinné příbuzné v České 

republice, zejména rodiče. 

Někteří měli v plánu změnit zaměstnání nebo již pracovali na svém podnikatelském záměru 

v ČR. Nikdo z respondentů neuvedl, že by se chtěl vrátit zpět do své země původu a pouze někteří 

mladí respondenti, především bezdětní studenti, zvažovali, že by se v budoucnu přestěhovali do jiné 

země v západní či severní Evropě. 

5.7  Rusové a Ukrajinci na území Hlavního města Praha 

na základě Bennettova modelu interkulturní sensitivity 

Součástí kvalitativního šetření, zaměřeného na představitele Rusů a Ukrajinců pracujících 

či žijících na území Hlavního města Prahy, byl i vývojový model interkulturní vnímavosti 

(Developmental Model of Intercultural Sensitivity – DMIS), na základě kterého lze měřit interkulturní 

vnímavost imigrantů od entocentrického stadia k etnorelativistickému. Bennetův model do značné 

míry odpovídá akulturační křivce, resp. standardnímu průběhu akulturace, která je charakterizována 

(1) pocity částečného nadšení (euforie), (2) negativními pocity kulturního šoku, a také odcizení 

a (3) funkčním přizpůsobením a kulturní adaptací. 

Největším přínosem tohoto modelu je skutečnost, že vnímání imigrantů včetně jejich 

smyslových vjemů neodráží objektivní realitu, ale spíše ji konstruuje v sociologickém slova smyslu; 

přiklání se tak k sociologickém konstruktivismu v tom smyslu, že sociální realita není jedinci objektivně 

                                                           
44  Při hodnocení těchto vlivů nacházeli respondenti různé paralely v historii spojené zejména s násilnou islamizací. 
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dána jako fakt, ale že je znovu konstruována v procesu sociální interakce a komunikace. Proměna 

od etnocentrismu k etnorelativismu a interkulturnímu vnímání je podmíněna pochopením rozdílů 

v hodnotových systémech obou kultur; tj. vlastní i hostitelské.   

Proměna vnímání 51 ruských a ukrajinských respondentů pracujících a žijících na území 

Hlavního města Prahy byla měřena na základě tří etnocentrických fází (popírání skutečnosti, obrana 

a minimalizace), a dále tří etnorelativních fází (přijetí, adaptace a integrace). Posun od menší citlivosti 

při chápání Čechů jako příslušníků hostitelské kultury obecně je dobrou strategií pro zvládnutí situace, 

ve které se Rusové a Ukrajinci nacházejí. 

Na závěr rozhovoru bylo ruským a ukrajinským respondentům prezentováno šest postojových 

charakteristik, na základě, kterých se měli zařadit do konkrétní ze tří etnocentrických a do konkrétní 

ze tří etnorelativních fází.45 

 

Etnocentrická fáze 

1)  Opravdu nevěřím v kulturní rozdíly. Mám tendenci vnucovat ostatním své vlastní ukrajinské/ruské 

hodnoty a věřím, že způsob, jakým se sám chovám, je přirozený a normální způsob i u ostatních 

lidí (popírání skutečnosti). 

2)  Věřím v kulturní odlišnosti a přijímám je, ale cítím se tím ohrožen/a. Věřím, že jiné národní kultury 

nejsou tak dobré jako ta ukrajinská/ruská. Nepokouším se však vnucovat své hodnoty ostatním 

(obrana). 

3)  Spíše se domnívám, že rozdíly ostatních národních kultur jsou skutečné, ale nijak zvlášť výrazné. 

Věřím, že na povrchu jsou národní kultury odlišné, ale uvnitř sdílejí mnoho stejných hodnot 

a přesvědčení (minimalizace). 

 

Etnorelativní fáze 

4)  Vím, že ostatní národní kultury se od mé ukrajinské/ruské skutečně liší a akceptuji jejich jiné 

hodnoty a způsoby chování. Stále je pro mě těžké se s některými z těchto odlišných hodnot 

a způsobů chování vypořádat nebo je dokonce přijmout, necítím se jimi však ohrožen (přijetí). 

5)  Přijímám nejen rozdíly jiných národních kultur (např. české), ale jsem schopen/schopna 

přizpůsobit své vlastní chování tak, aby odpovídalo odlišným zvykům, tradicím, hodnotám 

a způsobům chování (adaptace). 

6)  Nevzdávám se hodnot, zvyků, tradic a způsobů chování své rodné kultury, ale přijímám a přebírám 

také některé zvyky, tradice, hodnoty a způsoby chování jiných národních kultur (např. české), a ty 

se stávají součástí mé vlastní ukrajinské/ruské kultury (integrace). 

 

Vyhodnocení zařazení respondentů na Bennettově stupnici a implikace jejich otevřenosti 

alternativním kulturám a kulturním rozdílům v kterékoliv fázi životního cyklu činilo určité obtíže 

související s disproporcemi mezi hodnocením ze strany tazatele na základě jednotlivých odpovědí 

                                                           
45  Jazykové bariéře se snažil řešitelský tým předejít zapojením překladatelů a předložením jazykových mutací postojových 

charakteristik (v ukrajinském a ruském jazyce), které odpovídaly jednotlivým fázím (popírání skutečnosti, obrana, 

minimalizace, přijetí, adaptace a integrace) na škále DMIS. 
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respondenta během rozhovoru a sebehodnocením některých respondentů přiřazujících se k jedné 

ze šesti nabízených výrokových charakteristik. Stručný souhrn sebezařazení respondentů na škále 

DMIS byl následující: z 51 respondentů, kteří se zúčastnili hloubkových rozhovorů, se jich naprostá 

většina přiřadila k páté (8 respondentů) a šesté (40 respondentů) charakteristice. Pouze tři respon-

denti se přiřadili ke třetí charakteristice odpovídající třetí etapě na škále DMIS. Jinak řečeno, 3 z 51 

respondentů se identifikovali s fází minimalizace, 8 respondentů s fází adaptace a 40 respondentů 

s fází integrace. Mezigenerační rozdíly v sebehodnocení na škále DMIS nebyly zaznamenány, ale to 

i vzhledem k tomu, že mezi respondenty nebyly výrazné věkové rozdíly. Průměrná doba pobytu na 

území ČR u respondentů z Ruské federace (27 respondentů) činila 7,8 roku, a podobně u respondentů 

z Ukrajiny (24 respondentů) pak 7,9 roku, což by mohlo odpovídat právě jejich převažující identifikaci 

s etnorelativní fází. V částečném nesouladu k převažujícímu sebepřiřazení některých respondentů, 

a tedy i sebehodnocení, stály jejich odpovědi na výzkumné otázky, které obsahově dle subjektivního 

hodnocení tazatele odpovídaly rovněž spíše třetí etapě, tedy minimalizaci rozdílu na škále DMIS. Toto 

subjektivní hodnocení se týkalo sedmnácti respondentů. Příčin tohoto disproporčního hodnocení 

může být více a mohou působit také v určité synergii. Jednou z příčin tak může být úskalí spojené se 

subjektivitou hodnocení ze strany tazatele, nepochopení významu či obsahu vzhledem k jazykové 

a kulturní bariéře či určitou snahou o sebevylepšování některých respondentů, kteří si vybrali spíše 

pozitivněji vyznívající charakteristiku46 nebo přeceňovali vlastní toleranci a předpokládali, že jsou 

spíše etnorelativističtí, k čemuž mohlo ve fázi minimalizace rozdílu rovněž částečně docházet. 

  

                                                           
46   Celá řada respondentů z této skupiny se při vlastním výběru příslušné charakteristiky rozhodovala právě mezi třetí                    

a pátou/šestou charakteristikou, ale nakonec zvolili charakteristiku bližší etnorelativistické pozici. 
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Závěry a doporučení 

Závěry a doporuč ení  

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 realizován během roku 2021 a kofinancován z veřejné výzvy Ministerstva 

vnitra ČR „Integrace cizinců 2021“. Pro potřeby analýzy zvolené cílové skupiny občanů Ruské federace 

a občanů Ukrajiny byl aplikován smíšený sociologický výzkum sekvenčního modelu. Ze získaných 

poznatků jak kvantitativní, tak kvalitativní části výzkumu (opakovaně) vyplynulo, že Česká republika 

představuje pro tuto subskupinu z třetích zemí vyhovující destinaci, a to především vzhledem 

k mnoha pracovním příležitostem v Hlavním městě Praha, relativně nízkým životním nákladům, úrovni 

infrastruktury a vysokému hodnocení životní úrovně v České republice obecně. Dalším kritériem 

výběru České republiky jako destinace pracovního uplatnění je také její výhodná geografická poloha 

uprostřed Evropy a možnost cestování nejen do ostatních členských států Evropské unie a převážně 

nediskriminující společenské prostředí. 

Stále četnější pobyt Rusů a Ukrajinců v České republice, a zejména jejich působení na českém 

trhu práce, je jevem, se kterým se česká společnost musí dlouhodobě vyrovnávat. Vybrané instituce 

ve státním sektoru už realizovaly či realizují řadu programů za účelem informovanosti veřejnosti z řad 

jak majority, tak národnostních minorit, také existují dotační programy pro vzdělávací instituce a další 

subjekty (nejen z řad NNO), poskytující integrační a interkulturní služby, vč. adaptačně-integračních 

kurzů. 

Navzdory těmto relativně rozsáhlým snahám, iniciovaným různými institucemi ve státním 

sektoru a dalších součástech veřejného sektoru, dosud není k dispozici dostatek spolehlivých 

sociologických informací o integraci Rusů a Ukrajinců jako významné podskupiny imigrantů z třetích 

zemí působících na českém trhu práce, týkajících se jejich mezikulturního povědomí či stupně znalosti 

jejich práv a povinností v České republice, míře osvojení si či rozvíjení interkulturní komunikační 

kompetence apod. Empirické údaje tohoto smíšeného výzkumu o kulturních perspektivách Rusů 

a Ukrajinců tak obohatily informace, zaměřující se především na objektivní ekonomickou 

a společenskou situaci Rusů a Ukrajinců. Znalost kulturních hodnot a základních hodnotových 

orientací je přitom nezbytným předpokladem pro zkvalitnění jejich integrace a pro tvorbu takové 

sociální politiky, která by zahrnovala i koherentní kulturní politiku vůči pracovní síle na českém trhu 

práce. 

Výsledky kvantitativního šetření poukázaly na relativně malé kulturní rozdíly mezi respon-

denty, tj. představiteli dospělé populace Rusů a Ukrajinců žijících na území Hlavního města Praha. 

Určitý příklon ruských a ukrajinských imigrantů ke kolektivismu, vymezeného Geertem Hofstedem, je 

možné ilustrovat relativně častým souhlasem ruských a ukrajinských respondentů s výrokem, 

že rodiče by měli mít možnost mluvit dětem do výběru životního partnera: tento postoje je typický 

pro takové společnosti, ve kterých má velký vliv náboženství. Kulturní hodnoty a mentalitu 

ukrajinských a ruských migrantů v České republice je tak třeba vysvětlovat především dlouhodobým 

historickým vývojem, a zejména vlivem pravoslavné církve, tj. rurálním způsobem života celé řady 

generací, sounáležitostí s lokálními náboženskými komunitami, a dále také dlouhodobým vlivem 

komunistického režimu během dvacátého století a následným politickým vývojem od devádesátých 

let tohoto století, který však cca v první dekátě 21. století vykazuje v Ruské federaci a na Ukrajině 

poměrně odlišný charakter.
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S dlouhodobým historickým a politickým vývojem a náboženským vlivem je třeba také 

spojovat souhlas ruských a ukrajinských respondentů s vysokou vzdáleností mocenských pozic 

a rozšířený partikularismus, což se projevilo prostřednictvím jejich relativně často odmítavého postoje 

k výroku, že moc a bohatství je zlo či s jejich relativně častým souhlasem s tím, že vedoucí pracovníci 

by měli dělat veškerá rozhodnutí. 

Přestože se ruští a ukrajinští respondenti přikláněli k nižší míře vyhýbání se nejistotě, 

než vykazovala původní Hofstedeho měření, určitý sklon k jistotám je třeba klást do souvislosti s jejich 

relativně četným souhlasem s neochotou riskovat, a dále také s důrazem, který přikládali plánování 

do budoucnosti. Ukrajinci si cenili svých známostí a kontaktů. Vysoká míra nejistoty také byla doložena 

dalšími výsledky výzkumů, poukazujícími na to, že Ukrajinci dávali přednost hledání práce na základě 

rozsáhlých sociálních sítí i v zahraničí, či jinak řečeno, také na to, že jsou významně hodnoceny 

dlouhodobé konexe a vztahy. 

Tato souhrnná výzkumná zpráva by mohla mít vliv na odbornou veřejnost, zabývající se 

dlouhodobým pobytem a integrací cizích státních příslušníků z třetích zemí na území České republiky. 

Patří sem výzkumní pracovníci výzkumných ústavů, zaměstnanci státních orgánů finančně podporují-

cích výzkumy problematiky cizinců z třetích zemí (MV, MPSV, ÚP ČR, SÚIP/OIP), pracovníci Úřadu 

práce ČR, výzkumné instituty zřízené a fungující při českých univerzitách, pracovníci CPIC a dalších 

integračních center, poboček diecézní katolické církve, dalších NNO působících v oblasti integrace 

cizinců apod. 

Orgány státní správy (např. MŠMT, MPSV, MV ČR atd.) poskytují dotace na podporu 

vzdělávání a aktivit integrace migrantů z EU a z třetích zemí na území ČR a rekvalifikační kurzy, 

nabízené Úřadem práce, jsou také přístupné cizincům z třetích zemí. Výsledky tohoto šetření by se 

tak mohly stát podpůrným zdrojem informací pro přípravu, organizování a detailnější zacílení 

osvětových a vzdělávacích kurzů, zaměřených na interkulturní komunikaci a posílení interkulturní 

komunikativní kompetence imigrantů zkoumaných subpopulací cizinců dlouhodobě pracujících 

či žijících v ČR. Tyto kurzy, spadající do oblasti interkulturní výchovy a vzdělávání, by se zaměřovaly 

na interkulturní komunikaci a interkulturní komunikační kompetenci, jako na jeden z obecně 

definovaných cílů vzdělávání, přičemž záměrem kurzu by bylo seznámit frekventanty s kulturními 

rozdíly a získat tak komplexní soubor schopností, nezbytných pro komunikaci v mezikulturních 

souvislostech.  

Nelze také opomenout, že curicculum průběžného vzdělávání interkulturních pracovníků 

není vhodné opírat jenom o zkušenosti zejména z terénní praxe, ale také nutno je obohatit o širší 

teoretické a mezidisciplinární poznatky a východiska relevantní pro interkulturní komunikaci, a to 

osvojení si klíčových pojmů, jakými jsou například komunikátor a komunikant, problematické 

dekódování vzkazu v interkulturních souvislostech, etnocentrismus a etnorelativismus, diskriminace 

z důvodu rasy, stereotypizování a předsudek, rozdíly, co se týče komplementarity verbální 

a neverbální komunikace v odlišných kulturních okruzích, jednotlivé disciplíny týkající se neverbální 

komunikace – gestiku, haptiku, kineziku, paralingvistiku, proxemiku apod. 

Dále by využití poznatků tohoto empirického šetření mohlo přispět k obohacení znalostí 

personálních zástupců zaměstnavatelů zahraniční pracovní síly s cílem zvýšit jejich informovanost 

o mezikulturním povědomí zaměstnanců z třetích zemí a prevence sociálních konfliktů na pracovišti. 

Na základě takto získaných poznatků by se zaměstnavatelé občanů Ruské federace a Ukrajiny 

mohli obohatit informacemi o mezikulturním povědomí svých zaměstnankyň a zaměstnanců, které 

by je mohly inspirovat ke hledání alternativních či nových způsobů řízení:  
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(a) různé představy o součinnosti a závislosti mezi nadřízenými a podřízenými včetně generačních 

rozdílů, měřené prostřednictvím vzdálenosti mocenských pozic, mohou být inspirací 

pro restrukturalizaci horizontálních či vertikálních vztahů v konkrétní organizaci; 

(b) různé představy o míře otevřenosti vydávání příkazů, mohou být inspirací pro explicitní či 

implicitní způsoby řízení v konkrétní organizaci; 

(c) různé představy o odpovědnosti jednotlivce či kolektivu včetně generačních rozdílů, vyplývající 

z individualistického či kolektivistického kulturního modelu, mohou být inspirací pro alternativní 

zatížení jednotlivců či kolektivů konkrétní zodpovědností apod.  

 

Poznatky získané tímto sociologickým výzkumem základních hodnotových orientací 

a interkulturního povědomí a postojů zkoumaných subpopulací cizinců skýtají také využití nejen pro 

další rozvoj národní a regionální integrační politiky, ale také pro rozvoj metodicky vedené interkulturní 

práce na lokální úrovni zacílené jak na posílení pracovní a rodinné stability cizinců, tak (zejména) 

na prevenci negativních sociálních jevů a společenských rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

Literatura 

Literatu ra 

ARTS, Wilhelmus Antonius, Jacques A. HAGENAARS & Loek HALMAN, 2003. The Cultural Diversity 

of European Unity: An Introduction. In: The Cultural Diversity of European Unity. Findings, 

Explanations and Reflections from the European Values Study. Leiden: The Netherlands, Koninklijke 

Brill, 1–12. 

BENNETT, Milton J., 2001. Developing Intercultural Competence for Global Managers. In: REINEKE, 

Rolf-Dieter & Christine FUSSINGER (eds.). Interkulturelles Managment. Wiesbaden: Gabler Verlag, 

205–226. DOI: 10.1007/978-3-322-91288-6_12 

BENNETT, Milton J., 1993. Toward Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity. 

In: PAIGE, R. Michael (ed.). Education for the Intercultural Experience. Yarmouth, ME: Intercultural 

Press, 21–71. 

BENNETT, Milton J., 1986. Attitudes Towards Difference: A Developmental Approach to Training for 

Intercultural Sensitivity. Intercultural Journal of Intercultural Relations. 10(2). Dostupné z: 

http://www.vives.org/files/2011/10/IMar%C3%AD_14102011_annex2.pdf 

BUDILOVÁ, Lenka & Tomáš HIRT et al., 2005. Policista v multikulturním prostředí: Informační manuál 

policie ČR. Praha: Člověk v tísni – MV ČR. 

CARSON, Terry, 1991. Pedagogical Reflections on Reflective Practice in Teacher Education. 

Phenomenology and Pedagogy, 9(1), 132–142. 

ČSÚ, 2021. Cizinci v České republice. 54–55. Č.j. CSU – 009597 / 2021 výpočet autor. 

ČSÚ, 2021. Cizinci v České republice, Praha prosinec 2021, č.j. CSU – 009597/ 2021. 

DEARDORFF, Darla K., 2006. The Intercultural Competence Model: The Identification and Assessment 

of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization at Institutions of Higher 

Education in the United States. Journal of Studies in International Education, 10(3), 241–266. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1028315306287002  

DEKKER, Paul & Erik M. USLANER (eds.), 2001. Social Capital and Participation in Everyday Life. 

London: Routledge. 

ENNIS, Catherine D. & Ang CHEN, 1993. Domain Specifications and Content Representativeness of 

the Revised Value Orientation Inventory. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64(4), 436–446. 

DOI: 10.1080/02701367.1993.10607597. Dostupné z: 

https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/A_Chen_Domain_1993.pdf  

Europe, 2020 [on-line]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

European Commission, 2011. Migrant Integration – Aggregate Report [online]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_5969_migrant_en.pdf 

European Commission, 2005. Eurobarometer 63. Public Opinion in the European Union: First Results 

[on-line]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63.4_en_first.pdf 

European Employment Week RPIC-ViP, 2020. People Make a Difference [online]. Dostupné z: 

http://www.employmentweek.com/cms.php?page=129&PHPSESSID=a5a662ebad8197e807d809d6

52d2decb

http://www.vives.org/files/2011/10/IMar%C3%AD_14102011_annex2.pdf
https://doi.org/10.1177/1028315306287002
https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/A_Chen_Domain_1993.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.employmentweek.com/cms.php?page=129&PHPSESSID=a5a662ebad8197e807d809d652d2decb
http://www.employmentweek.com/cms.php?page=129&PHPSESSID=a5a662ebad8197e807d809d652d2decb


Literatura 

 

 

97 

FANTINI, Alvino E., 2010. Language: An essential component of intercultural communicative 

competence. In: JACKSON, Jane (ed.). Handbook of Intercultural Communication. Oxon: Great Britain 

Routledge. 

FANTINI, Alvino E. & Aqeel TIRMIZI, 2006. Exploring and assessing intercultural competence [online]. 

World Learning Publications. Paper 1.  

Dostupné z:  http://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1 

Fresh Minds Limited, 2011. Closing the gap between business and education: Survey report. JA-YE 

Europe [online]. Dostupné z: www.ja-ye.org 

GILLERT, Arne, 2014. T-Kit – Interkulturní učení. Praha: Dům zahraniční spolupráce. 

HAJEK, Christopher & Howard GILES, 2003. Intercultural Communication Competence: The Process 

Model. In: GREENE, John O. & Brant R. BURLESON (eds.). Handbook of Communication and Social 

Interaction Skills. Mawah, NJ: Lawrence Erlbahm Associates, 935–937. 

HAMMER, Mitchell R., 1998. A Measure of Intercultural Sensitivity: The Intercultural Development 

Inventory. In: The Intercultural Sourcebook: Volume 2. Yarmouth, ME: Intercultural Press. 

HOBSON, Elizabeth & Leslie BOHON, 2011. The Effects of Culture on Student Questioning in the 

Science Classroom. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 4(1), 41–50. 

HOFSTEDE, Geert, 2001. Culture´s Consequences. Thousand Oaks: Sage Publications Inc. 

HOFSTEDE, Geert, 2002. Exploring Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cultures. London: 

Intercultural Press. 

INGLEHART, Ronald & Daphna OYSERMAN, 2004. Individualism, Autonomy, Self-expression. 

The Human development syndrome. In: VINKEN, Henk et al. Comparing Cultures: Dimensions 

of Culture in a Comparative Perspective. Leiden: Koninklijke Brill, 74–96. 

INGLEHART, Ronald & Christian WELZEL, 2007. Modernization, Cultural Change, and Democracy. 

The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press.  

JENKINS, Henry, 2006. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York 

University Press. 

JÁNSKÁ, Eva & Josef BERNARD, 2018. Mobility and the Assimilation of Immigrants: Variations in 

Migration Patterns of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic. Moravian Geographical 

Reports, 26(4), 244–254. DOI: 10.2478/mgr-2018-0020 

JENSEN, Iben, 2005. Professionalism in Job Interviews. Journal of Intercultural Comunication, 34(8). 

Dostupné z: https://immi.se/oldwebsite/nr8/jensen.htm 

LeBARON, Michelle, 2001. Transforming Cultural Conflict in an Age of Complexity. Berghof Handbook 

for Conflict Transformation. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management. 

MACHOVÁ, Božena & Sláva KUBÁTOVÁ (eds.), 1995. Uniqueness in Unity: The Significance of Cultural 

Identity in European Cooperation. Praha: Envirostress. 

MASLOWSKI, Ralf, 2001. School Performance and School Culture: An Explorative Study into the 

Organizational Culture of Secondary Schools and their Effects. Dissertation, Universiteit Twent, NL. 

MATĚJŮ, Petr & Jana STRAKOVÁ (eds.), 2006. (Ne)rovné šance na vzdělávání. Praha: Academia.  

Migration Integration Policy Index, 2012 [online]. Dostupné z: http://www.mipex.eu/czech-republic  

http://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1
http://www.ja-ye.org/
https://immi.se/oldwebsite/nr8/jensen.htm
http://www.mipex.eu/czech-republic


Literatura 

 

 

 

98 

OETZEL, John G. & Stella TING-TOOMEY (eds.), 2006. The SAGE Handbook of Conflict Communication: 

Integrating Theory, Research, and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publishing Inc.   

PANG, Nicholas, 1996. School Values and Teachers’ Feelings: a LISREL Model. Journal of Educational 

Administration, 34(2), 64–83. 

Peace Corps Information Collection and Exchange 2012, Culture Matters, The Peace Corps Cross-

Cultural Workbook. Washington: Publication No. T0087 ISBN 0-9644472-3-1. 

PAVESI, Maria, Daniela BERTOCCHI, Marie HOFMANNOVÁ & Monika KAZIANKA, 2001. CLIL 

Guidelines for Teachers. Milan: TIE CLIL. Dostupné z: http://www.ub.edu/filoan/CLIL/teachers.pdf  

PETERSON, Brooks, 2004. Cultural intelligence: A Guide to Working with People from Other Cultures. 

London: Intercultural Press. 

PILLER, Ingrid, 2011. Intercultural Communication: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 

Public Opinion Research Center (CVVM), 2011 [online]. Dostupné z: www.gesis.org 

Radio CZ, 2012. Students in survey perceive Roma to be biggest ‘problem,’ Radio Cz [22-6-12] Jan 

Velinger [online]. Dostupné z: http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/students-in-survey-perceive-

roma-to-be-biggest-problem 

ROMEA, 2012. Czech High School Students Said to be Most Exercised over Coexistence with Romani 

People. [cit. 4. 6. 2012].  

Dostupné z: http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_3402 

SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT, Jarmila MAREŠOVÁ, Ivana OLECKÁ & Jan Žofka, 2020. Souhrnná 

výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR 2020. Praha: 

VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vv_018.pdf  

SCHEBELLE, Danica & Jan KUBÁT, 2017. Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České 

republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace. Praha: VÚPSV, 

v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_426.pdf  

SVĚTLÍK, Jaroslav, 2003. Marketing pro evropský trh. Praha: Grada. 

ŠMEJKAL, Vácalv, Richard KADLČAK & Luděk URBAN, 2000. Průvodce podnikatele Evropskou unií. 

Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 

TING-TOOMEY, Stella, 2010. Applying Dimensional Values in Understanding Intercultural 

Communication. Communication Monographs, 77/2, 169–180. 

TROMPENAARS, Fons & Charles HAMPDEN-TURNER, 1997. Riding the Waves of Culture: 

Understanding Cultural Diversity in Global Business (2nd revised edition). London: Nicholas Brealey 

Publishing.  

TROMPENAARS, Fons & Charles HAMPDEN-TURNER, 1993. The Seven Cultures of Capitalism: Value 

Systems for Creating Wealth in the United States, Britain, Japan, Germany, France, Sweden, and the 

Netherlands. London: Piatkus. DOI: 10.2307/2623748 

WEBER, Max, 1997. Autorita, etika, společnost (původním názvem: Die sozialen Gründe des 

Untergangs der antiken Kultur. Die Wahrheit).  Praha: Mladá fronta. 

http://www.ub.edu/filoan/CLIL/teachers.pdf
http://www.radio.cz/en/who-is-who/jan-velinger
http://www.radio.cz/en/who-is-who/jan-velinger
https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vv_018.pdf
https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_426.pdf


Literatura 

 

 

99 

VESELÝ, Arnošt, 2006 [online]. Reproduction of Social Capital:  How much and what Type of Social 

Capital is Transmitted from Parents to Children? Paper Prepared for Trust, Reciprocity and Social 

Capital. The 2006 Ratio Colloquium for Young Social Scientists, Stockholm, August 25–26, 2006. 

Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/7088903.pdf 

WITTEBORN, Saskia, 2007. Collective identities can change in salience and must be studied in their 

respective sociopolitical and historical contexts. Journal of Communication, 57(3), 556–575. DOI: 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2007.00357.x  

 

Linky 

Compare Countries – Hofstede Insights [online]. [cit. 5. 2. 2022]. Dostupné z: https://www.hofstede 

insights.com/product/compare-countries/ 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com form2content/documents/c2a4584/f9/ov180409.pdf 

https://www.ucd.ie/lkomito/iConference2011-komito.pdf 

https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/previous-surveys-1981-

2008/survey-2008/ 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e

&no=5950 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e

&no=5900 

https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni 

https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e

&no=5950 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e

&no=5900 

https://www.czso.cz/csu/scitani2021/nabozenska-vira 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/7088903.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2007.00357.x
https://www.hofstede/
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com
https://www.ucd.ie/lkomito/iConference2011-komito.pdf
https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/previous-surveys-1981-2008/survey-2008/
https://europeanvaluesstudy.eu/methodology-data-documentation/previous-surveys-1981-2008/survey-2008/
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5950
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5950
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5900
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5900
https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni
https://www.soc.cas.cz/projekt/nase-spolecnost-kontinualni-vyzkum-verejneho-mineni
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5950
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5950
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5900
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=&search2=&db=e&no=5900
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/nabozenska-vira


 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 

  



 

 

 

 
Příloh y  



  

 

Příloha č. 1 

 

                                                                                           

 

 

Veřejná zakázka: 
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HARMONOGRAM STUDIE 

Příprava rekrutačních kvót a dotazníku (vč. překladů)   15. června – 15. července 2021 

Pilotáž dotazníku      20. – 27. července 2021 

Zapracování výsledků pilotáže a příprava sběru dat  29. července – 12. srpna 2021 

Sběr dat       13. srpna – 20. října 2021 

Kontrola, Pořizování dat, Verbatimy, Zpracování dat  1. října – 24. října 2021 

Odevzdání vyčištěné datové matice v SPSS a v Excelu  

+ tabulkového výstupu (třídění 1. stupně)    25. října 2021 

Odevzdání Technické zprávy     5. listopadu 2021 

 

 

POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ 

V souladu se zadávací dokumentací byl projekt realizován metodou primárního kvantitativního 

výzkumu. 

Dotazování zajišťovalo 32 zaškolených, zkušených pražských tazatelů z vlastní celorepublikové 

tazatelské sítě MindBridge Consulting a.s., a to v období od 13. srpna do 20. října 2021. 

Každý tazatel byl při vstupu do tazatelské sítě MindBridge Consulting školen a vybaven i tazatelským 

manuálem pro nejčastější otázky. 

Každé šetření je vedeno v duchu etických zásad Mezinárodního kodexu Esomar. Stejný princip je 

používán při kontrole dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Pro osobní rozhovor s respondentem byli 

vybráni výhradně tazatelé, kteří prošli vstupním školením tazatelů a jejichž praxe je delší než 3 roky. 

Všichni tazatelé byli pro oslovení respondentů vybaveni legitimací tazatele s jejich fotografií, jmé-

nem, číslem tazatele a kontakty na agenturu. Mezi potřebnými písemnými podklady pro dotazování 

byl i Manuál pro tazatele, které etický kodex ESOMAR obsahuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka: tazatelský manuál MindBridge Consulting   
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K samotnému projektu proběhlo proškolení tazatelů, při kterém byly všem zapojeným tazatelům 

vysvětleny zadané rekrutační kvóty, postupy při dotazování, způsob oslovování cizinců, místa 

dotazování, vedení rozhovoru na základě připraveného dotazníku a dotazovacích karet, termíny 

a další administrativní body související s daným projektem. Důraz byl kladen na vybrané otázky 

dotazníku a na používání jazykových mutací dotazníku a karet (kromě české také ruská a ukrajinská) 

a na zaznamenání spontánních odpovědí na otevřenou otázku. 

 

DOTAZNÍK – ROZHOVOR – PILOTÁŽ 

Dotazník byl odpilotován na vzorku 10 rozhovorů. 

Výsledek pilotáže dotazníku projektu „Integrační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí 

a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území 

Hlavního města Prahy“ 

Pilotáž proběhla v období 20. až 27. 7. 2021. V rámci pilotáže bylo provedeno 10 rozhovorů 

(6 s Ukrajinci + 4 s Rusy), a to s použitím jak české, tak i ruské, resp. ukrajinské mutace dotazníků.

Cílem pilotáže bylo ověřit:  

a)  srozumitelnost otázek; 

b)  správnost překladů – jazykových mutací (čeština, ruština, ukrajinština); 

c)  akceptovatelnost témat/otázek – ochotu respondentů na ně odpovídat; 

d)  správnost „technického“ a grafického zpracování dotazníku; 

e) snadnost orientace tazatele v dotazníku (návaznost otázek, filtry apod.) a práce s ním (záznamy 

odpovědí); 

f) správnost dotazovacích karet a snadnost práce respondenta s nimi;  

g) délku rozhovoru. 

 

ad a) srozumitelnost otázek 

• jedna připomínka tazatele: u ot. 20 je vhodné specifikovat, že se ptáme na frekvenci návštěv 

kulturních akcí před pandemií – tedy za normální situace bez vlivu vládních opatření; 

• jako „krkolomné“ a dlouhé byly ve dvou případech označeny varianty odpovědí u ot. 3 „nepovažuji 

za přijatelné za žádných okolností“ vs. „považuji za přijatelné kdykoliv“ s protinávrhem 

„nepřijatelné za žádných okolností“ vs. „přijatelné kdykoliv“ – doporučujeme připomínku zvážit, 

pokud se neodchýlíme od vzorové formulace; 

• jeden návrh tazatele k odlišnému typu ot. 9 – raději typ otázky upravit, na základě reakce 

respondenta: chvíli mu trvalo, než pochopil, že se nejedná o další otázku se stupnicí, ale o pravo-

levé výroky – doporučujeme návrh neakceptovat. Jednalo by se o nutnost zcela přepracovat 

otázku a následně úpravu zohlednit ve všech jazykových mutacích. 

 

ad b) správnost překladů bez zásadních připomínek 

• pouze jedna připomínka v RUS: v ot. 25 oprava „peóeHka“ na „peóěHka“ – upraveno; 

• návrh na úpravu/změnu 2 slov v UKR: v ot. 3 výrok b) a p) – doporučujeme připomínku 

neakceptovat, protože se jedná o synonyma a ostatní respondenti s původním překladem neměli 

problém. 
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ad c) akceptovatelnost témat 

• ve dvou případech (1x RUS, 1x UKR) byla témata označována jako „hodně/nepříjemně na tělo“, 

resp. „těžko rychle – bez hlubšího přemýšlení odpovídat“. 

 

ad d) „technické“ a grafické zpracování dotazníku 

• bez zásadních připomínek; 

• na několika místech srovnání řádků výroků a kódů apod. – upraveno. 

 

ad e) orientace tazatele v dotazníku 

• bez zásadních připomínek; 

• námět tazatele – ponechat i v RUS a UKR mutacích dotazníku pokyny pro tazatele v češtině – 

doporučujeme připomínku neakceptovat, protože každý tazatel bude řádně proškolen/a s 

dotazníkem detailně obeznámen + bude mít vždy český dotazník u sebe, a to i v případech, kdy 

bude rozhovor veden v ruštině nebo ukrajinštině. Pokyny v cizím jazyce mohou být využity právě 

k upozornění respondenta například v tom, kdy je možno více odpovědí a kdy je požadována 

pouze jedna odpověď apod.; 

• námět tazatele – přečíslovat otázky tak, aby nezůstala v číslování mezera po vypuštěných otázkách 

(č. 12, 23) – doporučujeme zohlednit formou upozornění spíše než přečíslováním celého 

dotazníku. 

 

ad f) správnost dotazovacích karet 

• na základě jedné připomínky byla upravena RUS verze karty k otázce D12 – odsazení posledního 

řádku – upraveno. 

 

ad g) délka rozhovoru 

• průměrná délka dotazníků v pilotáži je 44 min. (30, 31, 38, 42, 43, 45, 48, 50, 57, 58); 

• ve dvou případech (1x RUS, 1x UKR) chtěl respondent odmítnout rozhovor, resp. ukončit rozhovor 

poté, co zjistil celkový rozsah dotazníku; 

• Považujeme za nezbytné zkrácení dotazníku tak, aby se dotazník dostal na plánovanou 

(a kalkulovanou) délku rozhovoru 30 minut. 

Na základě výsledků pilotáže proběhla úprava dotazníku dle návrhů MindBridge.
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REKRUTAČNÍ KVÓTY 

Kvótní výběr z podkladů získaných zadavatelem od Cizinecké policie zohledňoval kvóty podle druhu 

povolení k pobytu (dlouhodobý/trvalý), pohlaví, věku (věkové skupiny 18–29, 30–44, 45–59, 60+). 

Poměr státní příslušnosti Rusové x Ukrajinci byl zadavatelem stanoven na 1 : 1 (500 a 500 rozhovorů). 

 

Pro dosažení požadované velikosti a struktury vzorku byly: 

– propočítané kvóty pro pobyt 

 dlouhodobý trvalý 

Rusové 52 % 48 % 

Ukrajinci 42 % 58 % 

– propočítané kvóty na pohlaví  

 muž žena 

Rusové 43 % 57 % 

Ukrajinci 53 % 47 % 

 

– propočítané kvóty na věk 

 18–29 30–44 45–59 60+ 

Rusové 43 % 28 % 18 % 11 % 

Ukrajinci 23 % 40 % 30 % 7 % 

 

 

METODIKA VÝBĚRU RESPONDENTŮ 

Při výběru se jednalo o kontaktování cizích státních příslušníků (Rusů a Ukrajinců) ve věku 18 a více 

let s dlouhodobým nebo s trvalým pobytem, tedy s vízem k pobytu nad 90 dnů, s povolením k 

dlouhodobému pobytu v ČR (včetně modré karty), se zaměstnaneckou kartou na území kraje 

Hlavní město Praha. 

Z výběru byly vyloučeny osoby pouze s krátkodobým (schengenským) vízem (k pobytu do 90 

dnů) a osoby s jiným druhem pobytu, dále pak osoby jiné státní příslušnosti, s věkem pod 18 

let, azylanti, žadatelé o azyl, osoby, jimž bylo uděleno správní vyhoštění z ČR. 

 

Rekrutace respondentů zohledňovala územní rozložení vybraných subpopulací cizinců na území 

celého hlavního města Prahy. V tabulce jsou uvedeny počty registrovaných cizinců za Ruskou federaci 

a Ukrajinu dle správních obvodů. To ukazuje, jaké proporce z hlediska nasazení tazatelů a stanovení 

rozpočítání vzorku byly využity, aby výsledný vzorek respondentů byl odpovídajícím způsobem 

rozložen do jednotlivých částí Prahy a zohledňoval tak územní specifika rozmístění vybraných 

subpopulací cizinců na území celého kraje Hlavní město Praha. 
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V rámci přípravné fáze realizace projektu byly zmapo-

vány obvyklé zvyklosti obou subpopulací na území 

celého města. K identifikaci těchto bodů byly využity 

konzultace se zástupci realitních kanceláří, zástupci 

obchodů, služeb, vedoucími oddělení národnostních 

menšin a cizinců MHMP, údaje z ČSÚ (který publikuje 

souhrnné informace poskytnuté cizineckou policií), 

konzultace s cizineckou policií. Detailně specifikované 

body byly tazatelům určeny jako výchozí body 

pro rekrutaci vhodných respondentů k rozhovoru. 

Na těchto místech pak bylo možné až ve 20 % 

případů použít metody „sněhové koule“, pomocí 

které byli aktivně vyhledáváni další vhodní respon-

denti vyhovující podmínkám screeningu. Pro tyto 

účely byli přednostně vytipováni tazatelé se znalostí 

ruštiny, kteří mohou bez problémů proniknout blíže 

k dotazované komunitě. 

Do rekrutace byla zapojena i ta část tazatelské sítě, 

která se v dané chvíli nebude věnovat samotnému 

dotazování, ale náboru respondentů a respondentek. 

Díky rozsáhlé síti (jen v Praze disponujeme více než 

80 tazateli) bylo možné rekrutovat v různých částech 

Prahy, a to tak, jak jsou lokalizováni tazatelé 

MindBridge Consulting. 

Přestože podle analýz je podnikatelská činnost Rusů 

žijících v ČR spíše formální (většina firem nevykazuje 

tržby, nebo jen minimální), byl i obchodní rejstřík 

zdrojem části kontaktů pro rozhovory. Tím byl 

osloven i takový segment a zajištěn zdroj kontaktů nezávislých na profesní, náboženské, nebo 

nákupní aktivitě. 

V případě populace Rusů byly rekrutační aktivity soustředěny do oblastí Praha 2 (Ruská škola, 

pravoslavný kostel, prodejna ruských potravin), Prahy 5, Prahy 6 (sídlo velvyslanectví Ruské federace, 

Ruské středisko vědy a kultury, pravoslavný kostel, ruská střední škola), Praha 7 (prodejna ruských 

potravin) a Praha 13 – sídliště Hůrka (malá Moskva), Lužiny. Pro kontaktování tak byly využity huby: 

kanceláře cizinecké policie, obchody (Lastočka/Swallow, Kalinka, Louskáček, Kolobok, Skazka, 

Gurman, Ruské potraviny, speciality bez specifického názvu), školy, (pravoslavné) kostely, pracovní 

agentury, realitní kanceláře, vysoké školy. 

Populace Ukrajinců v Praze se velmi často vyskytuje také na Praze 2 (Ukrajinská iniciativa), Praze 6 

(sídlo velvyslanectví Ukrajiny) a podle zkušeností z minulých dotazování mezi cizinci v Praze také 

v okolí ubytoven – například Praha 9. Řecko-katolický kostel na Praze 1, obchod s ukrajinskými 

potravinami na Praze 9, Ukrajinská sobotní škola na Praze 1 byly dalšími místy rekrutace respondentů 

z populace Ukrajinců žijících v Praze. Pro kontaktování tak byly primárně využity huby: kanceláře 

cizinecké policie, obchody, ubytovny, školy, kostely, pracovní agentury, úklidové služby, služby 

zajišťující pracovní sílu do zdravotnictví, realitní kanceláře, stavební firmy a částečně vysoké školy. 
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SBĚR DAT 

Při rozhovorech byly ve většině případu (cca 75 %) využívány dotazník a dotazovací karty v českém 

jazyce, pouze v menší míře byly využity překlady do ruštiny, resp. ukrajinštiny. Poznatky ze sběru dat 

tedy ukazovaly, že dorozumění mezi tazatelem a respondentem je ve velké míře bezproblémové. Jen 

v ojedinělých případech byla komunikace obtížnější, ale rozhovor i díky jazykovým mutacím dotazníku 

se až na naprosté výjimky (jednotek případů) podařilo zrealizovat. Některé otázky činily responden-

tům „problémy“ v tom smyslu, že je pro ně nutné se skutečně hlouběji zamyslet. U respondentů 

s nižším vzděláním byla tato „neschopnost“ rychle nebo jasně nebo jednoznačně odpovědět 

výraznější. Řada respondentů se obávala odpovídat na některé statistické otázky ze strachu z kontroly 

českých úřadů. U některých otázek, které byly detailněji diskutovány a připomínkovány ze strany 

MindBridge již při tvorbě dotazníku, mohlo docházet k „rozporům“ například v otázce č. 12 ohledně 

zařazení se na společenském žebříčku – nízké/vysoké sociální postavení tazatel popsal případ 

ukrajinského respondenta, který se v této otázce bez velkého rozmýšlení zařadil na nízký stupeň 

žebříčku = s nízkým sociálním postavením a po rozhovoru odjel vozem BMW 5. Podobné případy 

však byly ze strany tazatelů reportovány velmi sporadicky. Cekově lze průběh sběru dat hodnotit jako 

hladký. 

 

POČET RESPONDENTŮ 

Celkově bylo dosaženo kompletních rozhovorů n=1 001. V tom n=500 Rusů a n=501 Ukrajinců. 

 

KONTROLY SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT 

Kvalita dat je v MindBridge Consulting a.s. primárně zajištěna dlouhodobě nadstandardními 

procesními mechanismy v rámci F2F dotazování. Pro zajištění kvality sbíraných a následně 

zpracovávaných dat MindBridge Consulting i u této studie uplatňoval tři nezávislé typy kontrol:  

a) Zpětné terénní kontroly 

Při realizaci projektu MindBridge uplatňoval standardy kvality ESOMAR a rovněž Standardy kvality 

SIMAR, které z nich vycházejí (v plné verzi jsou k nalezení na www.simar.cz). Součástí těchto 

standardů kvality je minimální kontrola 30 %, která byla uplatněna i u tohoto projektu. 

Pro kontrolu práce tazatele zpětným dotazem u respondenta, zda byl rozhovor s respondentem 

uskutečněn, byly primárně využity e-mailové adresy poskytnuté respondenty (ve více než polovině 

případů). Při absenci e-mailových adres jako další zdroj kontaktů pro kontrolu práce tazatele sloužila 

udaná telefonní čísla (zhruba čtvrtina získaných kontaktních údajů) a jen ojediněle byla ke kontrole 

použita korespondenční adresa (celkově třetina získaných kontaktních údajů). 

b) Mnohonásobné kontroly validity dat 

Analytický a datový tým MindBridge zajistil kontroly validity dat s využitím následujících kontrolních 

postupů: 

• Logické kontroly dat, tj. kontroly nutných a pravděpodobných/očekávaných vztahů mezi 

jednotlivými proměnnými. 

• Kontroly chybějících hodnot a neproduktivních odpovědi – v jednotlivých rozhovorech 

(s případnou následnou opravou z papírových dotazníků) a agregované jako ukazatele kvality 

dotazovaní pro jednotlivé tazatele. 

http://www.simar.cz/
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• Kontrola reprezentativity/dodržení stanovených rekrutačních kvót všech údajů s dostupnými 

populačními četnostmi (sociodemografie), resp. se zadáním úkolu. 

• Analýza interviewer effectu a vlivu tazatele na výsledky (např. regresní analýza vlivu tazatelů 

a skupin tazatelů na odpovědi respondentů při kontrole sociodemografie a jiných faktorů 

na straně respondenta). 

c) Kontrola vnitřní konzistence dat 

Všechny dotazníky prošly při pořizování dat 100 % verifikací, tzn. že veškerá data byla pořízena 2x, 

a to tak, že 1. pořízení zpracovával jiný kodér než 2. pořízení. 

Kontrola vnitřní konzistence dat proběhla po kontrole správnosti vložených dat. Podrobné čištění dat, 

eliminace dotazníků s extrémním počtem chybějících odpovědí, kontrola chybějících a logicky 

nekonzistentních odpovědí. Kontrola rozsahu hodnot; kontrola nejnižších a nejvyšších hodnot 

a extrémů; kontrola poměrů souvisejících proměnných (např. dosaženému stupni vzdělání by měl 

odpovídat věk). Data byla podrobena analýze validity a reliability, výsledná data byla očištěna 

o nekonzistentní odpovědi. 

 

VÝSTUPY STUDIE 
Zadavateli byly v požadovaném termínu předány výstupy ve smluvně vymezené podobě a formátu: 

• vyčištěná datová matice v SPSS; 

• vyčištěná datová matice v Excelu; 

• tabulky (třídění 1. stupně) v Excelu; 

• technická zpráva ve Wordu. 

 

PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY 

• Dotazník v češtině 

• Dotazník v ruštině 

• Dotazník v ukrajinštině 

• Dotazovací karty v češtině 

• Dotazovací karty v ruštině 

• Dotazovací karty v ukrajinštině
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Tomáš Kravka, 

Executive Director  

MindBridge Consulting a.s. 

výzkum trhu a marketingové poradenství 

Geologická 2 

152 00 Praha 5 

mail to: kravka@mindbridge.cz 

web: www.mindbridge.cz 

mobile: +420 603261902 
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Příloha č. 2 

Dotazník v českém, ruském a ukrajinském jazyce 
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O autorech 

 
doc. Mgr. Milan Tuček, CSc., je odborným pracovníkem Centra pro výzkum veřejného mínění 

Sociologického ústavu AV ČR a vysokoškolským pedagogem působícím na Fakultě sociálních studií 

a Filosofické fakultě UK. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK (obor Topologie) a v roce 1983 

obhájil kandidátskou práci na téma komparability dat v mezinárodních sociologických výzkumech. 

Na počátku své vědecké kariéry se zabýval především metodologií sociálního výzkumu, aplikacemi 

matematických metod v sociologii a statistickými metodami zpracování dat. V posledním desetiletí 

převážila jeho orientace na konkrétní sociologické problémy, zvláště na poli výzkumu sociální 

struktury, mobility a sociální stratifikace. 

 

Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D., je socioložka a odborná asistentka na katedře Filozofické fakulty 

Univerzity Hradec Králové. Vystudovala Filozofickou fakultu UK (obor Sociologie) a následně navázala 

postgraduálním studiem na New School for Social Research a na Středoevropské univerzitě. V roce 

2006 obhájila doktorskou práci zkoumající vybrané společenské důsledky českých a francouzských 

privatizačních procesů. Na počátku své vědecké kariéry se zabývala myšlenkovým odkazem několika 

generací myslitelů Kritické teorie a současnou sociologickou teorií. V současné době jsou hlavním 

těžištěm jejího zájmu vlivy globalizačních procesů na různé společenské skupiny. Zajímá ji také model 

sociologů a organizačních psychologů, zaměřujících se na vybrané problémy interkulturní 

komunikace. 

 

Mgr. Danica Schebelle je socioložka a výzkumná pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí, v. v. i. Vystudovala odbor Sociologie na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. V současné době 

studuje doktorský studijní program Sociologie na Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

V rámci svého odborného zaměření se intenzivně věnovala zejména analýze trhu práce, rozvoji 

lidských zdrojů, politice zaměstnanosti, síťování sociálních služeb, pracovní migrace. Během posled-

ních dvanácti let je její zájem obrácen prioritně k aplikovanému výzkumu, konkrétně k tématu 

integrace cizinců žijících na území ČR a rozvoji integrační politiky. 

 

Mgr. Jan Kubát je sociální geograf a výzkumný pracovník Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí, v. v. i. Vystudoval sociální geografii Přírodovědecké fakulty UK. V rámci svého odborného 

zaměření se věnoval pracovní migraci, neregulérní ekonomické migraci do ČR, politice zaměstnanosti 

a analýze trhu práce ČR. V posledních deseti letech stojí v centru jeho zájmu aplikovaný výzkum 

integrace cizinců zejména z třetích zemí a rozvoji politiky integrace cizinců žijících na území ČR. 

 


