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Recenzie 
 

Miroslava Rákoczyová – Robert Trbola (eds.): Sociální integrace přistěho-

valců v České republice 
Praha: Slon 2009, 309 s. ISBN 978-80-7419-023-0 
 

Česká republika je cieľovou krajinou migrácie mnohých prisťahovalcov a ich počet sa 

postupne stále zvyšuje. Aj vzhľadom na to je diskusia ohľadom integrácie migrantov 

nanajvýš aktuálna. Publikácia Sociální integrace přistěhovalců v České republice je 

výnimočná tým, že je výsledkom naozaj rozsiahleho kvalitatívneho výskumu, ktorý 

uskutočnil tím pracovníkov výskumného centra Výskumného ústavu práce a sociálnych 

vecí z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Kniha je analýzou 

súčasného stavu integrácie prisťahovalcov z rôznych krajín, pričom sa zameriava na pohľad 

migrantov a ich vnímanie adaptácie a integrácie do prijímajúcej „českej“ spoločnosti. 

 Publikácia je členená do deviatich kapitol. V úvodných štyroch kapitolách autori 

a autorky stručne prezentujú situáciu v oblasti imigrácie v Česku, zhŕňajú charakteristiky 

populácie migrantov tu žijúcich a opisujú ich pozíciu na trhu práce. Zároveň definujú 

teoretické východiská a metodický rámec, z ktorého pri výskume sociálnej integrácie 

migrantov vychádzali. Ďalej je publikácia štruktúrovaná do kapitol – piatich prípadových 

štúdií, pričom sa každá z nich zameriava na určitú skupinu migrantov na základe krajiny 

pôvodu.  

 Výskumnému tímu sa podarilo uskutočniť naozaj rozsiahly kvalitatívny výskum. Na 

základe charakteristík celkovej migrantskej populácie do výskumnej vzorky zahrnuli 251 

prisťahovalcov, ktorí žijú v Českej republike minimálne jeden rok a sú v produktívnom 

veku. Výskum sa uskutočnil v troch lokalitách – v Prahe, Plzni a Brne, aby tak zachytil 

i prípadné regionálne rozdiely. Zoznam a charakteristiky všetkých respondentov, resp. 

komunikačných partnerov, ako ich autori publikácie nazývajú a návod k rozhovoru je 

možné nájsť v prílohách v zadnej časti knihy. Výskum bol uskutočnený prostredníctvom 

pološtruktúrovaných interview v období šiestich mesiacov. Aj keď získané dáta nie sú 

zovšeobecniteľné na celkovú imigrantskú populáciu, práve kvalitatívny prístup priniesol 

hĺbkový pohľad na situáciu a život prisťahovalcov v Česku. Ako autori deklarujú v úvode, 

výskum sa zameral „na charakteristiky integračného procesu tak, ako o nich vypovedajú 

prisťahovalci“. (s. 15) Výskum súčasne potvrdil, že migranti prichádzajúci do Čiech sú 

veľmi diverzifikovaní a nedá sa o nich hovoriť vo všeobecnosti ako o homogénnej skupine. 

Prisťahovalci sú veľmi rôznorodí, a to tak z hľadiska demografických charakteristík, ako 

i svojimi príbehmi či statusom v krajine imigrácie. Práve jednotlivé prípadové štúdie 

ukazujú túto rôznorodosť v rámci jednotlivých „skupín“, pričom sa to netýka iba odlišnosti 

na základe pôvodu migrantov, ich etnicity, ale aj vzdelania, veku, resp. rozličných príbehov, 

trajektórií, motivácií migrácie a integrácie.  

 Hlavnou otázkou a nosnou témou výskumu bola sociálna integrácia prisťahovalcov na 

trhu práce a v ostatných oblastiach života v Česku. Na výskume a následne publikácii 

pracoval kolektív autorov, ktorí si pri interpretácii dát zvolili istý spoločný teoretický 

rámec. Táto jednota je citeľná najmä pri definícii sociálnej integrácie inšpirovanej prácami 

Essera (2000) a Boswicka – Hestmanna (2006), ktorí chápu integráciu ako 

multidimenzionálny proces. V práci tak autori špecifikujú štyri dimenzie sociálnej 

integrácie: štrukturálnu, kultúrnu, interaktívnu a identifikačnú. Táto štruktúra sa postupne 

opakuje vo všetkých prípadových štúdiách, ktoré sa zameriavajú na rozličné skupiny pri-
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sťahovalcov, avšak nasledujú rovnaký teoretický rámec. V štúdiách sa jednotliví autori 

venujú určitej skupine migrantov, pričom pre autorov to zväčša nie je ich prvé stretnutie 

s danými skupinami, keďže sa téme venujú už dlhodobejšie, čo je určite pridanou hodnotou 

všetkých textov. Rozdelenie výskumnej vzorky na jednotlivé prípadové štúdie bolo do istej 

miery ovplyvnené i oficiálnym delením migrantov na tých, ktorí pochádzajú zo starých 

členských krajín Európskej únie, nových členských krajín EÚ a migrantov z tzv. tretích 

krajín. I toto rozdelenie do istej miery odráža situáciu a postavenie migrantov a ich rozličné 

vnímanie, teda najmä ich regulovaný vstup do krajiny a prístup na trh práce.  

 V kapitole venovanej teoretickému prístupu Sociální integrace přistěhovalců – 

teoretická východiska výzkumu (s. 23-34) Miroslava Rákoczyová a Hana Pořízková definujú 

základné koncepty a kategórie, s ktorými výskumný tím pri analýze zozbieraného materiálu 

pracuje. Nosným termínom je koncept sociálnej integrácie, ktorému sa venuje najväčší 

priestor. Koncept integrácie nie je v sociálnych vedách považovaný za neproblematický. 

Diskusii ohľadom tohto termínu sa však autorky v publikácii absolútne vyhli, pričom 

argumentujú tým, že ich pozornosť smerovala najmä „ku skúsenostiam prisťahovalcov, nie 

k otázkam integrity hostiteľskej spoločnosti alebo hodnoteniu integračnej politiky“. (s. 24) 

Napriek tomu by som ocenila, keby sa autorky aspoň čiastočne zmienili o diskurze 

obklopujúcom koncept integrácie prisťahovalcov do majoritnej spoločnosti. Súčasne 

autorky definujú aj tzv. etnickú ekonomiku ako „participáciu v špecifickom, etnicky 

vymedzenom segmente pracovného trhu“. (s. 26) V jednotlivých prípadových štúdiách 

autori a autorky etnickú, resp. imigrantskú ekonomiku vzťahujú najmä na imigrantov 

z Vietnamu a Číny. Avšak možno naozaj hovoriť o etnickom podnikaní? Tento koncept 

považujem za nanajvýš otázny a spochybniteľný. (Pozri napr. Pieterse, J. N., 2003: Social 

capital and migration: beyond ethnic economies. In: Ethnicities 3(29): 29-58) Dá sa chápať 

spojenie „etnická ekonomika“ ako analytický koncept? A kedy môžeme nejakú aktivitu 

chápať ako etnickú a kedy už nie? Na tieto otázky, žiaľ, v texte nedostávame odpoveď. 

 Prvou prípadovou štúdiou je text Hany Pořízkovej Privilegovaní „druzí“ aneb sociální 

integrace cizinců z vyspělých zemí. (s. 48-87) Autorka sa zaoberá migrantmi, ktorí 

pochádzajú zo starých členských krajín EÚ. Ako názov kapitoly vystihuje, oproti ostatným 

migrantom (z tzv. tretích krajín) sú „privilegovaní“, keďže sa môžu voľne pohybovať 

a pracovať v rámci EÚ. Autorka pri analýze dát potvrdila predpoklad, že „socio-

ekonomická vyspelosť zdrojovej krajiny pracovnej migrácie významným spôsobom 

ovplyvňuje integračný proces“. (s. 84) 

 Autorom ďalšej kapitoly Od znevýhodnění k privilegiím – imigrace z nových členských 

zemí EÚ (s. 88-116) je Jiří Vyhlídal. Analýza rozhovorov s touto skupinou migrantov 

ukázala veľkú heterogenitu medzi nimi, a teda i rozmanitosť stratégií, ktoré uplatňujú. 

Napriek tejto heterogenite autor identifikoval externé (push) a interné (pull) typy faktorov, 

ktoré budú určovať ďalšiu migráciu z „nových“ krajín EÚ.  

 Dnešnú podobu imigrácie do Českej republiky do veľkej miery ovplyvnila 

predchádzajúca orientácia Československa na krajiny bývalého sovietskeho bloku. Práve 

migrantom z krajín bývalého Sovietskeho zväzu sa venovali Yana Leontiyeva a Mirka 

Nečasová v kapitole Kulturně blízcí: Integrace přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského 

svazu. (s. 117-160) Ako z výskumu vyplýva, napriek relatívnej jazykovej príbuznosti týchto 

prisťahovalcov sú pri vstupe na územie Českej republiky a prístupe na pracovný trh často 

obmedzení štrukturálnymi a legislatívnymi prekážkami, keďže sú chápaní ako prisťahovalci 

z tzv. tretích krajín. Podľa autoriek najmä tieto štrukturálne a legislatívne podmienky bránia 

migrantom v bezproblémovej integrácii. Autorky sa zároveň vo svojej analýze dotýkajú 
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fenoménu tzv. „švarcsystému“ – „klientského systému“, ktorý je medzi prisťahovalcami 

z postsovietskych republík rozšírený. 

 Ondřej Hofírek a Michal Nekorjak skúmajú imigrantov z Vietnamu už dlhodobejšie. 

Aspektom integrácie tejto tretej najpočetnejšej imigrantskej skupiny v Čechách sa venujú v 

kapitole Vietnamští imigranti v českých velkoměstech – Integrace přistěhovalců z Vietnamu. 

(s. 161-197) Autori opisujú heterogénnu „skupinu“ Vietnamcov žijúcich v Čechách. 

Zdôrazňujú pritom, že ich v žiadnom prípade nemožno chápať ako jednu homogénnu 

a uzavretú komunitu, keďže sú vnútorne bohato štruktúrovaní. Aj z tohto hľadiska autori 

skôr poukazujú na niektoré všeobecné aspekty integrácie a nesnažia sa výsledky výskumu 

zovšeobecňovať. 

 Poslednou prípadovou štúdiou je kapitola venujúca sa imigrantom z tzv. tretích krajín 

S nadějí na lepší budoucnost – Integrace přistěhovalců ze třetích zemí (s. 198-250) od 

Miroslavy Rákoczyovej a Roberta Trbolu. Analýza upriamuje pozornosť na migrantov, ktorí 

pochádzajú z krajín mimo EÚ s vylúčením občanov Vietnamu, postsovietskych krajín 

a ekonomicky a sociálne vyspelých krajín, ktorým sa venovali predchádzajúce kapitoly.  

 Publikáciu považujem za výborný a dobre čitateľný výsledok uskutočneného výskumu. 

Avšak v dnešnej dobe, keď môžeme pozorovať feminizáciu migrácie, pri analýze dát v texte 

absolútne absentuje rodové hľadisko, ktoré by tento fenomén zohľadňovalo. Rod je 

neprehliadnuteľnou kategóriou, ktorá vplýva na proces sociálnej integrácie (napríklad 

u žien, ktoré migrovali za účelom zlúčenia rodiny, prípadne pracujú v domácej sfére ako 

opatrovateľky). Pri širokom zábere, ktorý si autori pri analýze materiálu zvolili, by malo 

byť toto hľadisko pre úplný obraz určite zohľadnené. 

 Záver publikácie zhrňuje základné zistenia, ku ktorým autori v jednotlivých kapitolách 

dospeli. Spoločný rámec štyroch dimenzií sociálnej integrácie, ktorý si zvolili, sa zároveň 

opakuje i v závere. Napriek rovnakému rámcu dali jednotliví autori kapitolám vlastný ráz, 

takže nemožno hovoriť o akejsi rovnakej šablóne. Aj táto štruktúra v závere publikácie 

pomohla pri následnej komparácii zozbieraných dát. Súčasne je táto štruktúra nápomocná i 

čitateľovi a jeho orientácii v texte. Napriek odbornému rázu je publikácia prístupná i širšej 

populácii najmä vďaka zrozumiteľnej analýze výskumu a doplneniu citácií migrantov, ktoré 

jasne ilustrujú ich pohľad na pozíciu v prijímajúcej spoločnosti. Publikácia reflektuje stav 

pred vypuknutím svetovej ekonomickej krízy. Kríza v roku 2008 ovplyvnila imigráciu 

prisťahovalcov do Čiech i celkový diskurz o migrácii a vo veľkej miere dopadla na život 

migrantov. Bolo by nanajvýš zaujímavé, ak by sa podarilo výskum zopakovať i v súčas-

nosti, a tak reflektovať prípadné zmeny vo vnímaní integrácie samými migrantmi. 
 

 

Miroslava Hlinčíková 


