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Úvod	
	

Cílem	výzkumu	potřeb	krajanských	komunit	ve	vybraných	zemích	z	hlediska	udržení	 jejich	vazeb	na	
ČR	 je	 zjištění	 aktuálních	 potřeb	 krajanů	 v	 zahraničí	 dle	 konkrétního	 teritoria	 a	 věkové	 skupiny	 a	
konkrétních	očekávání	krajanů	dle	 teritorií	 ze	 strany	českého	státu,	 resp.	 ze	 strany	ať	 již	našich	ZÚ,	
MZV,	 nebo	 ostatních	 subjektů	 státní	 správy	 a	 regionální	 samospráv	 se	 zaměřením	 na	 vybrané	
konkrétní	země	z	hlediska	udržení	vazeb	krajanů	na	ČR.	

Na	základě	průběžných	vyhodnocení	jsme	pak	směřovali	naše	snahy	do	vybraných	zemí,	kterými	jsou	
Austrálie,	Nový	Zéland,	USA,	Německo	a	Velká	Británie.		Z	celkového	počtu	940	dotazníků	bylo	celkem	
547	z	námi	vybraných	zemí.	

Ve	 všech	 vybraných	 zemích	 byly	 stávající	 informace	 zpřesňovány	 pomocí	 hloubkových	 rozhovorů.	
Celkem	 bylo	 vygenerováno	 147	 osob	 z	došlých	 dotazníků,	 které	 svolily	 k	následnému	 oslovení	 a	
dalších	osob,	které	 se	díky	nim	podařilo	do	 seznamu	zahrnout.	Rozhovory	byly	uskutečněny	 se	100	
osobami,	jak	bylo	požadováno	v	zadávací	dokumentaci.			Navíc	byly	provedeny	tzv.	pilotní	rozhovory,	
které	 ověřovaly	 funkčnost	 struktury	 dotazů	 a	 tím	 celého	 hloubkového	 strukturovaného	 rozhovoru.	
Všechny	 rozhovory	 byly	 přepsány,	 kódovány	 a	 zaneseny	 do	 datové	 matice	 k	dalšímu	 zpracování	 a	
analytické	práci.	Všechny	rozhovory	byly	 také	v	souladu	s	etickým	kodexem	etnologického	výzkumu	
anonymizovány,	jejich	části	přepsány	a	uloženy	do	složky	pro	potřeby	zpracování	členů	výzkumného	
týmu.	

Z	osob,	 které	 se	účastnily	 dotazníkového	 šetření,	 dále	 z	 osob,	 které	 svolily	 následně	k	hloubkovému	
rozhovoru	 a	 z	osob,	 které	 byly	 díky	 osloveným	 informantům	 ještě	 následně	 získány	 tzv.	 snowball	
metodou,	 se	 utvořil	 výběrový	 soubor,	 který	 však	 nelze	 považovat	 za	 statisticky	 reprezentativní	 a	
výsledky	získané	z	něj	nelze	generalizovat	a	aplikovat	na	celou	zkoumanou	populaci.	Určitý	náhled	na	
charakteristiky	celého	souboru	nám	však	do	určité	míry	poskytl.	

Poznatky	z	hloubkových	rozhovorů	byly	následně	analyzovány	a	shrnuty	v	závěry	a	doporučení.	

Průběžné	 a	 dílčí	 výsledky	 kvantitativního	 a	 kvalitativního	 šetření	 byly	 taktéž	 prezentovány	 členy	
výzkumného	týmu	na	mezinárodních	konferencích	a	diskutovány	tak	se	širší	akademickou	obcí:	

Eva	Janská:	The	 ‘New’	Czech	Diaspora	 in	the	US	and	their	Mixed	Engagement	with	Ethnic	Networks.	
prezentováno	na	konferenci	IGU/UGI	v	Paříži,	20.	7.	2022.	

Eva	Janská,	Dušan	Drbohlav,	Zdeněk	Čermák,	Dagmar	Dzúrová,	Jiří	Hasman:	Transnational	Homeland	
Engagement:	 The	 New	 Czech	 Diaspora	 in	 Europe	 and	 North	 America.	 Prezentováno	 1.	7.	2022	 na	
IMISCOE	konferenci	v	Oslu.	
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Teoretická	část	
	

1. Výzkumné	metody	
V	následující	kapitole	představíme	výzkumné	metody,	které	 jsme	použili	v	našem	projektu.	 Jedná	se	
jak	 o	 kvantitativní	 přístup	 (dotazníkové	 šetření),	 tak	 i	 kvalitativní	 přístupy	 (rozhovory,	 studium	
písemných	pramenů,	aj.)	

	

1.1. Dotazníkové	šetření	

Na	 základě	 dostupné	 literatury	 o	 diasporách	 a	 českých	 krajanech	 jsme	 na	 základě	 dosavadních	
poznatků	identifikovali	nejdůležitější	okruhy	výzkumu	a	poté	i	formulovali	příslušné	otázky.	Otázky	do	
dotazníku	byly	v	souladu	s	požadavky	projektu	zformovány	do	několika	pracovních	bloků,	ve	kterých	
byly	zjišťovány	a	postupně	mapovány	následující	oblasti:	

1) socio-demografické	ukazatele,	

2) krajanské	vazby	na	Českou	republiku,	

3) socio-kulturní	ukazatele,	

4) ekonomické	ukazatele,	

5) institucionální	ukazatele,	

6) politické	ukazatele.		

Snahou	bylo	detailně	pokrýt	 celou	 škálu	potřeb	 a	 vazeb	krajanů	na	Českou	 republiku	 ve	 vybraných	
zemích,	 zachycení	 vztahu	 k	 ČR	 i	 společenské	 naladění	 krajanů	 vůči	 krajanské	 politice	 postulované	
českým	 státem.	 Významným	 prvkem	 celého	 procesu	 byla	 harmonizace	 dotazníkových	 okruhů	 s	
výzkumnými	dotazy	 ze	 strany	 člena	 týmu	Czexpats	 in	 Science,	 z.s.,	 který	 se	 soustředí	 především	na	
propojení	českých	vědců	v	zahraničí	mezi	sebou	navzájem	a	zároveň	s	vědci	a	příslušnými	institucemi	
v	České	republice.	Dotazník	je	tak	koncipován	a	směrován	všem	skupinám	krajanů	a	jejich	blízkým.	

Po	zapracování	všech	připomínek	členů	týmu	byl	dotazník	zaslán	externímu	spolupracovníkovi	Martě	
McCabe	 (Česká	 a	 Slovenská	 škola	 v	 Severní	 Karolíně,	 USA)	 a	 týmu	 spolupracovníků	 Zvláštního	
zmocněnce	 pro	 krajanské	 záležitosti	 Ministerstva	 zahraničních	 věcí	 České	 republiky	 Mgr.	 Jiřího	
Krátkého.	Na	společné	on-line	schůzce	jsme	pak	diskutovali	jednotlivé	okruhy	včetně	formulací	otázek	
a	jejich	vhodnosti	zařazení.	V	úvahu	byly	také	vzaty	připomínky	týkající	se	délky	dotazníku,	vhodnosti	
a	citlivosti	jednotlivých	otázek,	zvážení	dobrovolnosti	a	zopakování	premisy	anonymity	k	zajištění	co	
největší	důvěry	a	ochoty	respondentů	se	výzkumného	dotazníkového	šetření	účastnit.	Po	zapracování	
všech	připomínek	jsme	připravili	draft	pro	pilotní	výzkum.	

Práce	na	nástroji	kvantitativního	 shromažďování	dat	byla	doplněna	 také	kvalitativní	 sondou	
ke	 zjišťování	 potřeb	 a	 vazeb	 krajanů	 na	 Českou	 republiku.	 Ve	 dnech	 7.	 –	 8.	 10.	 2021	 se	 doc.	
Zdeněk	 Uherek	 a	 dr.	 Veronika	 Beranská	 zúčastnili	 krajanské	 konference	 v	Jednacím	 sále	 Senátu	
Parlamentu	České	republiky.	Název	konference	zněl	Úloha	a	místo	zahraničních	Čechů	v	bilaterálních	
vztazích	a	aktuální	potřeby	české	diaspory.	Konferenci	pořádala	Stálá	komise	Senátu	PČR	pro	krajany	
žijící	v	zahraničí	pod	záštitou	předsedy	Senátu	PČR	Miloše	Vystrčila	a	společně	s	odbornými	partnery	
Akademií	 věd	 České	 republiky	 zastoupenou	 Etnologickým	 ústavem	 AV	 ČR	 Praha,	 Ministerstvem	



	
	

	
	

Strana	6/82	
TITBMZV919	–	Výzkum	potřeb	krajanských	komunit	ve	vybraných	zemích	z	hlediska	udržení	jejich	vazeb	na	ČR	
Poslední	revize	dokumentu:	15.	11.	2022	

	

zahraničních	věcí	ČR	a	Mezinárodním	koordinačním	výborem	zahraničních	Čechů.	Doc.	Zdeněk	Uherek	
prezentoval	 probíhající	 projekt	 TA	 ČR,	 dr.	 Veronika	 Beranská	 mapovala	 potřeby	 krajanů	 dle	
přednášejících	zástupců	krajanských	komunit.	

Ohledně	 bilaterálních	 vztahů	 a	 potřeb	 krajanů	 v	USA	 vystoupil	 Petr	 Bísek,	 dlouhodobě	 velmi	
aktivní	 činitel	 na	 krajanských	 setkáních	 a	 organizátor	 a	 komentátor	 společenského	 dění	 v	ČR	 i	
zahraničí.	Podobně	jako	ostatní	krajané	vyzdvihoval	především	možnost	svobodných	voleb	jako	lidské	
právo	a	zdůrazňoval	požadavek	korespondenčních	voleb	napříč	krajanskou	komunitou	v	zahraničí.	Za	
příklad	uvedl	 23	 zemí,	 které	mají	 nějakou	 formu	korespondenčních	 voleb,	 Estonsko	dokonce	15	 let	
používá	 formu	 elektronickou.	 Zároveň	 by	 krajanská	 komunita	 v	USA	 uvítala	 otevření	 poradního	
střediska	 pro	 navrátilce	 do	 ČR,	 kdy	 poukázal	 především	 na	 obrovskou	 byrokracii	 panující	 v	české	
administrativě	ve	vztahu	ke	krajanům.	Nicméně	ocenil	stránky	MZV	pro	občany	žijící	v	zahraničí.	

Za	 Velkou	 Británii	 vystoupil	 se	 svým	 příspěvkem	 Milan	 Kocourek,	 zástupce	 organizace	 Velehrad	
London	 (Londýnského	 Velehradu)	 a	 pohovořil	 o	 činnosti	 organizace,	 její	 historii,	 významných	
osobnostech,	škole	a	charitě.	Kromě	dotace	prý	nepotřebuje	 tato	organizace	od	ČR	nic.	Rádi	by	však	
uvítali	 pomoc	 v	kulturní	 oblasti,	 například	 pomoc	 s	hledáním	 nakladatelů	 pro	 publikace	 a	 pomoc	
s	propagací,	potřebují	více	financí.	

Za	Německo	přednesl	obraz	krajanské	komunity	Karel	Pokorný,	který	přiblížil	situaci	v	Mnichově.	Ten	
naopak	vyzdvihl	pomoc	nikoli	 finanční,	ale	spíše	tu	morální.	Podobnou	situaci	nastínila	 i	zástupkyně	
sousedního	Rakouska	Helena	Basler,	která	dodala,	že	krajanské	spolky	v	zahraničí	je	třeba	chápat	jako	
přirozené	vyslance	 v	pěstování	dobrých	vztahů	mezi	ČR	a	dalšími	 zeměmi	 a	 je	 třeba	 je	podporovat.	
Konkrétně	vyjádřila	nespokojenost	s	nedostatečným	vlakovým	spojením	do	ČR,	komplikace	v	uznání	
zahraničního	 vzdělání	 v	ČR,	 nedostatečný	 kontakt	 s	českou	 kulturou	 a	 nedostatečnou	 aktualizaci	
webových	 stránek	 pro	 příchozí	 krajany.	 Taktéž	 vyjádřil	 potřebu	 lobbingu	 za	 krajanské	 komunity.	
Ocenila	naopak	vznik	Meziresortní	komise	a	stránky	MZV.	

Na	 závěr	 shrnul	 Tomáš	 Czernin	 (Krajanská	 komise	 Senátu)	 dvoudenní	 konferenci	 a	 potřeby	
krajanů	následovně:	

Oživovat	minulost,	žít	přítomnost	a	tvořit	budoucnost	–	krédo	podle	předešlého	dokumentu.	

Aktuální	potřeby	české	diaspory	vzešlé	z	této	konference:	

1) Co	 nejrychlejší	 schválení	 korespondenčních	 voleb/hlasování	 Parlamentem	 ČR,	 tak	 aby	 Češi	
mohli	volit	v	prezidentských	volbách	v	roce	2023.	

2) Zvyšování	povědomí	o	 situaci	 a	přítomnosti	 zahraničních	Čechů	v	ČR	a	právně	ukotvit	 vztah	
českého	státu	a	jeho	diaspory.	

3) Usilování	 o	 sjednocení	 celé	 agendy	 pod	 jeden	 úřad,	 který	 by	 zastupoval	 zájmy	 krajanů	
v	oblasti:	

a) školství	a	vzdělávání	krajanů	v	zahraničí	v	místě	jejich	aktuálního	bydliště,	

b) v	oblasti	zdravotní	a	sociální	sféry,	

c) v	potřebách	 běžného	 života	 Čecha	 žijícího	 v	zahraničí	 v	návaznosti	 na	 zákony	 České	
republiky,	

d) v	oblasti	vědy,	výzkumu,	kultury	a	obchodu,	
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e) v	oblasti	návratové	politiky	zpět	do	ČR.	

	

1.2. Pilotní	výzkum	

Pilotní	šetření	bylo	provedeno	se	třemi	krajany	ve	Velké	Británii,	vyhodnoceno	a	na	základě	získaných	
připomínek	 jsme	 provedli	 další	 úpravy.	 Zapracovány	 byly	 připomínky	 týkající	 se	 nesrozumitelnosti	
některých	 dotazů,	 nejasnosti	 navrhovaných	 výběrových	 odpovědí	 i	 přehlednosti	 jednotlivých	
tematických	okruhů.	Poté	jsme	ještě	provedli	druhé	kolo	pilotního	výzkumu,	na	jehož	základě	jsme	již	
finalizovali	 verzi	 dotazníku	 pro	 finální	 implementaci.	 Souběžně	 probíhala	 příprava	 a	 harmonizace	 s	
dotazníkem	 zaměřeným	 na	 vědeckou	 komunitu	 Expats	 in	 Science,	 kde	 byly	 vloženy	 některé	 otázky	
právě	za	účelem	výzkumu	potřeb	a	vazeb	našich	vědců	ze	zahraničí.	

	

1.3. Převedení	dotazníku	do	on-line	formy	

Dotazníky	v	textové	podobě	jsme	dodali	NUVITu,	který	již	od	cca	poloviny	dubna	začal	připravovat	on-
line	 verzi.	 Začátkem	 května	 pak	 byla	 spuštěna	 pilotní	 online	 verze	 dotazníku	 napojená	 na	
web	cestikrajane.cz.,	kterou	 jsme	průběžně	připomínkovali.	Test	 funkcionality	dotazníku	proběhl	10.	
5.	a	plně	funkční	dotazník	byl	na	webu	spuštěn	1.6.	2021.	

	

1.4. Výběr	respondentů	

Výběr	 respondentů	 byl	 omezen	 na	 české	 krajany	 (tzn.	 lidé	 s	 českým	 občanstvím,	 lidé	 hlásící	 se	 k	
českým	kořenům),	kteří	strávili	v	zahraničí	minimálně	6	měsíců.	Dále	pak	probíhá	“síto”	pro	vědce	a	
ostatní.		

	

1.5. Rozhovory	

Na	základě	výsledků	dotazníkového	 šetření	 a	po	konzultacích	 s	kanceláří	 Zvláštního	 zmocněnce	pro	
krajanské	záležitosti	na	MZV	ČR	jsme	identifikovali	nejdůležitější	okruhy	výzkumu	a	poté	formulovali	
příslušné	otázky.	Otázky	jsou	voleny	tak,	aby	umožňovaly	dialog	a	vytvářely	prostor	k	volnější	diskusi	
s	předpokládanou	délkou	20–45	minut.	Otázky	k	rozhovorům	byly	následující:		

● Motivace	k	životu	v	zahraničí	a	představa	do	budoucna	

1.	Z	jakého	důvodu	jste	v	zahraničí?		(Zaměstnání,	rodina,	kvalifikace,	lepší	společnost,	problémy	v	ČR,	
narodil	se	zde	atd.)	

2.	Uvažujete	o	(opětovném)	přestěhování	do	ČR	nebo	nikoli,	pokud	ano	v	jakém	časovém	horizontu,	a	v	
jakém	časovém	horizontu,	pokud	nikoli,	co	v	tom	brání?	
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● Vztah	k	ČR	

3.	S	Českem	nadále	zůstáváte	v	kontaktu.	Co	je	tím	hlavním	důvodem,	že	kontakt	s	Českem	udržujete?	
(Příbuzní,	vzpomínky,	majetek,	solidarita,	předkové,	původ)	

4.	Co	se	vám	vybaví,	když	se	řekne	Česká	republika?		Měnilo	se	to	nějak	v	průběhu	času?	

5.	Kde	se	cítíte	doma?			

● Kontakty	s	úřady	a	dalšími	institucemi	

6.	Jaké	věci	nejčastěji	s	Českem	řešíte	a	co	z	toho	se	týká	státní	správy?		

7.	 Jaký	 je	 váš	nejčastější	 zdroj	 informací	 při	 zařizování	 osobních	 záležitostí	 v	 ČR?	Využijete	při	 tom	
portálu	veřejné	správy	(portál	občana,	datové	schránky,	a	dalších	forem	eGovernmentu)?	

● Vzájemné	přínosy	

8.	 Jaké	myslíte,	 že	krajané	můžou	mít	pro	ČR	přínosy	 i	 ze	 zahraničí?	Znáte	nějaké	příklady	krajanů,	
kteří	něco	dělají	pro	ČR,	ve	svém	okolí	nebo	přímo	ze	svého	života?	

o remitence	/	posílání	peněz	do	ČR	

o propojování	českého	byznysu	s	cizinou		

o kulturní	výměna	/	zvaní	si	dětí	kamarádů	na	prázdniny…	

o přenos	hodnot,	názorů	(sociální	remitence)	

9.	Dala	by	se	spolupráce	mezi	krajany	a	Českem	(ještě)	vylepšit?	Co	by	pro	to	bylo	třeba	udělat?		

● Různé	

10.	Je	ještě	něco,	na	co	jsem	se	nezeptal/a	co	si	myslíte,	že	bychom	měli	vědět?	Chcete	nám	ještě	něco	
říci?	

Výběrový	 soubor	 ke	 kvalitativním	 rozhovorům	 vznikl	 samovýběrem	 na	 základě	 otázky	 zařazené	
do	dotazníkového	 šetření,	 kdo	 je	 ochoten	 se	 kvalitativního	 šetření	 zúčastnit.	 Pokud	 dotyčná	 osoba	
odpověděla,	 že	může	 být	 kontaktována,	 byla	 zařazena	 do	 kvalitativního	 šetření	 a	 byla	 oslovena	 na	
hloubkové	rozhovory.	

Rozhovory	proběhly	prostřednictvím	videohovorů	a	 jejich	výsledek	mimo	 jiné	potvrdil	připravenost	
krajanů	 na	 tuto	 formu	 komunikace	 a	 jejich	 ochotu	 touto	 formou	 sdělovat	 své	 zkušenosti	 a	
komunikovat	 své	 problémy.	 Výběr	 respondentů	 zaručuje	 dobrou	 propojenost	 jejich	 vyjádření	 s	
kvantitativními	daty,	kterými	lze	doplňovat	jednotlivé	výpovědi.	

V	 průběhu	 vyhodnocování	 hloubkových	 rozhovorů	 byl	 postupně	 finalizován	 kódový	 klíč,	 na	 jehož	
základě	 lze	 identifikovat	 problémy,	 na	 něž	 v	 rámci	 kvalitativních	 rozhovorů	 respondenti	 narážejí.	
Jejich	 výpovědi	 umožňují	 porovnání	 aktuálního	 stavu	 ve	 sledovaných	 komunitách.	 Kódový	 klíč	
specifikuje	 odpovědi	 na	 10	 základních	 problémových	 okruhů,	 které	 byly	 v	jejich	 průběhu	 ještě	
zpřesňovány	tak,	aby	umožnily	vytvořit	case	studies,	které	se	zaměřují	na	jednotlivé	vybrané	země	a	
propojují	výsledky	kvantitativního	a	kvalitativního	výzkumu	a	zachycují	jednak	charakteristické	rysy	a	
jednak	 specifickou	 problematiku	 krajanů	 v	 jednotlivých	 zemích.	 Tyto	 okruhy	 byly	 ještě	 rozšířeny,	
takže	 některé	 rozhovory	 zodpovídají	 původní	 otázky	 ještě	 podrobněji.	 Výhodou	 tohoto	 postupu	
zpětného	 kódování	 je,	 že	 respondenty	 nestipulujeme	 k	 předem	 připraveným	 odpovědím,	 ale	 že	
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odpovědi	formulují	sami.	Sami	si	určují	varianty	odpovědí	a	určují	si,	na	jakou	problematiku	se	chtějí	
zaměřit.	 	
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Empirická	část	
	

2. Dotazník	
Šíření	dotazníku	a	sběr	dat	probíhalo	několika	kanály:	

1. Byl	 rozeslán	 newsletter	 skrze	 nástroj	 MailerLite.	 Původně	 zamýšlený	 nástroj	 Mailchimp	 se	
ukázal	být	nepoužitelným	skrze	jeho	vysokou	míru	zabezpečení	–	emailové	adresy,	které	jsme	
měli	k	dispozici,	jsme	importovali	do	Mailchimpu	přímo.	Díky	tomu	neproběhla	dvoustupňová	
validace	importovaného	kontaktu,	a	Mailchimp	tudíž	odmítl	na	tyto	adresy	rozeslat	mailing	z	
důvodu	hrozby	 spamování.	Nástroj	MailerLite	 toto	 omezení	 neměl,	 s	 jeho	 pomocí	 jsme	 tedy	
byli	schopni	newsletter	rozeslat.	

2. Požádali	jsme	o	šíření	dotazníku	i	MZV	ČR.	

3. Dotazník	 byl	 šířen	 osobně	 všemi	 jednotlivými	 řešiteli	 podílejícími	 se	 na	 projektu	 na	
relevantních	místech	a	skrze	relevantní	kanály	(konference,	vlastní	databáze	kontaktů	apod.).	

4. Na	Facebooku	–	v	relevantních	facebookových	skupinách	a	skrze	placenou	reklamu	zacílenou	
na	uživatele	facebooku	nacházející	se	v	zahraničí	s	nastaveným	výchozím	jazykem	čeština.	

Dotazníky	 jsme	 takto	 sbírali	 v	 období	 od	 konce	 května	 2021	do	 konce	 září	 2021	 a	 celkem	 se	 takto	
sebralo	985	dotazníků.	

Jako	nejvíce	efektivní	pro	sběr	dat	se	ukázala	metoda	placené	reklamy	na	Facebooku,	která	přinesla	
přibližně	 polovinu	 celkového	 počtu	 dotazníků.	 Pro	 co	 nejrelevantnější	 skladbu	 respondentů	 je	 však	
kruciální	sbírat	dotazníky	všemi	možnými	kanály,	které	jsou	k	dispozici.	

	

2.1. Analýza	výsledků	dotazníku	k	31.	9.	2021	

Dotazníkové	šetření	jsme	ukončili	k	31.	9.	2021,	tedy	zhruba	za	čtyři	měsíce	po	zpřístupnění	online	
dotazníku.	Řádně	bylo	vyplněno	940	dotazníků	(z	toho	742	v	základní	verzi	a	202	ve	verzi	pro	vědce	–	
expaty).	

	

2.2. Vyhodnocení	průběžných	výsledků	dotazníkového	šetření	pro	vybrané	země	

	

Tab.	č.	2.1.	Porovnání	počtu	respondentů	vybraných	zemí	a	počtu	rodáků	v	ČR	v	těchto	zemích		

		
Počet	dotazníků	

Počet	českých	rodáků	
2019	podle	údajů	OSN	

Počet	krajanů	
odhad	MZV	

		 Všeob.	 Expat	 Celkem	 	 		 	

Austrálie	 44	 1	 45	 	 13	796	 25000	

Německo	 133	 31	 164	 	 502	609	 80000	

Nový	Zéland	 26	 4	 30	 	 1	659	 6000	
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Spojené	království	 133	 33	 166	 	 35	906	 100000	

USA	 101	 41	 142	 	 81	926	 1300000	

Celkový	součet	 437	 110	 547	 	 635	896	 1511000	

Zdroj	dat:	pro	počty	rodáků	UN,	v	případě	Nového	Zélandu	sčítání	2013	podle	deklarace	národnosti.	

	

Genderové	složení	souboru	pro	vybrané	země	

Demografické	struktury	patří	k	základním	charakteristikám	souboru.	Mezi	zúčastněnými	respondenty	
převažují	ženy.	Ženy	tvoří	64,4	%	výběrového	souboru.	Z	tohoto	údaje	 je	patrné,	že	ženy	nejen	tvoří	
významnou	složku	krajanské	diaspory,	ale	že	též	ve	vybraných	zemích	věnují	vztahu	k	ČR	pozornost	a	
mají	zájem	o	něm	komunikovat.	Genderové	složení	ve	vybraných	zemích	ukazuje	následující	tabulka.	

	

Tabulka	č.	2.2.	Genderové	složení	souboru	pro	vybrané	země	

Pohlaví	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

USA	 Celkový	
součet	

Muž	 23	 47	 13	 57	 54	 194	

non-binary	 		 		 		 1	 		 1	

Žena	 22	 117	 17	 108	 88	 352	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

	
Věkové	složení	

Věkové	složení	(viz	graf)	vykazuje	ve	vybraných	zemích	nejvyšší	zastoupení	věkových	kategorií	mezi	
30	 až	 44	 lety.	 Další	 frekventovaně	 zastoupené	 kategorie	 jsou	 25–29	 a	 45–49	 let.	 Věkové	 rozložení	
v	jednotlivých	vybraných	zemích	shrnuje	následující	tabulka	a	graf.	
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Graf	č.	2.1.	Věkové	složení	

	
	

Tabulka	č.	2.3.	Věkové	složení	

Věk	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

17–24	 0	 4	 1	 4	 0	 9	

25–29	 2	 18	 3	 21	 14	 58	

30–34	 8	 22	 9	 29	 25	 93	

35–39	 9	 21	 10	 44	 13	 97	

40–44	 3	 28	 5	 24	 29	 89	

45–49	 4	 16	 1	 20	 23	 64	

50–54	 2	 10	 0	 9	 7	 28	

55–59	 1	 17	 1	 7	 10	 36	

60–64	 3	 12	 0	 7	 3	 25	

65–69	 4	 6	 0	 0	 4	 14	

70–74	 6	 6	 0	 0	 8	 20	

75+	 3	 4	 0	 1	 6	 14	

Celkem	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

	

Graf	č.	2.2.	Věkové	složení	ve	vybraných	zemích	
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Rodinný	stav	

V	souboru	vybraných	států	převažují	ženatí	respondenti	a	vdané	respondentky,	na	druhém	místě	jsou	
svobodní/svobodné.	 Ve	 shodě	 s	věkovým	 složením	 souboru	 je	 nejvíce	 svobodných	 v	Německu	 a	
procentuálně	nejvíce	ženatých	a	vdaných	v	USA.	Složení	souboru	podle	rodinného	stavu	v	jednotlivých	
zemích	ukazují	následující	tabulky.	

Horní	část	tabulky	je	v	absolutních	číslech,	spodní	část	tabulky	ukazuje	totéž	v	procentech.	

	

Tabulka	č.	2.4.	Rodinný	stav	

Jaký	je	váš	rodinný	stav?	
		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

nechci	odpovědět	 		 2	 		 4	 2	 8	

rozvedený/rozvedená	 2	 17	 1	 16	 11	 47	

svobodný/svobodná	 7	 32	 5	 31	 17	 92	

vdaná/ženatý	 22	 90	 13	 68	 98	 291	

vdovec/vdova	 		 6	 		 1	 7	 14	

žiju	s	partnerem/s	
partnerkou	 14	 17	 11	 46	 7	 95	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	
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Rodinný	stav	v	%	 		 		 		 		 		 		

nechci	odpovědět	 0,0	 1,2	 0,0	 2,4	 1,4	 1,5	

rozvedený/rozvedená	 4,4	 10,4	 3,3	 9,6	 7,7	 8,6	

svobodný/svobodná	 15,6	 19,5	 16,7	 18,7	 12,0	 16,8	

vdaná/ženatý	 48,9	 54,9	 43,3	 41,0	 69,0	 53,2	

vdovec/vdova	 0,0	 3,7	 0,0	 0,6	 4,9	 2,6	

žiju	s	partnerem/s	
partnerkou	 31,1	 10,4	 36,7	 27,7	 4,9	 17,4	

	

Dosažené	vzdělání	

Složení	souboru	podle	dosaženého	vzdělání	ukazuje	následující	tabulka.	

	

Tabulka	č.	2.5.	Dosažené	vzdělání	

Jaké	je	nejvyšší	vzdělání,	
kterého	jste	dosáhli	nebo	
které	právě	studujete?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

bakalářské	 10	 15	 4	 35	 27	 91	

doktorské	 3	 38	 6	 32	 48	 127	

magisterské	 17	 42	 9	 44	 40	 152	

střední	bez	maturity	 1	 18	 1	 11	 4	 35	

střední	s	maturitou	 12	 44	 10	 44	 22	 132	

základní	 2	 7	 		 		 1	 10	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

vzdělání	v	%	 		 		 		 		 		 		

bakalářské	 22,2	 9,1	 13,3	 21,1	 19,0	 16,6	

doktorské	 6,7	 23,2	 20,0	 19,3	 33,8	 23,2	

magisterské	 37,8	 25,6	 30,0	 26,5	 28,2	 27,8	

střední	bez	maturity	 2,2	 11,0	 3,3	 6,6	 2,8	 6,4	

střední	s	maturitou	 26,7	 26,8	 33,3	 26,5	 15,5	 24,1	

základní	 4,4	 4,3	 0,0	 0,0	 0,7	 1,8	
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Z	tabulky	 je	 patrné,	 že	 ve	 výběrovém	 souboru	 vybraných	 států	 převažuje	 vzdělaná	 a	 kvalifikovaná	
populace.	 Vysokoškolské	 vzdělání	 zde	 dosahuje	 66	%	 respondentů.	 Nejvyšší	 vzdělanostní	 úrovně	
dosahují	respondenti	z	USA,	kde	figuruje	81	%	vysokoškolsky	vzdělaných.	Nejvyšší	počet	respondentů	
zde	 má	 též	 ukončené	 postgraduální	 studium.	 Ostatní	 vybrané	 země	 následují.	 Ve	 všech	 odpovídali	
respondenti,	z	nichž	více	než	60	%	mělo	vysokoškolské	vzdělání.	

	

Zaměstnání	

Z	hlediska	zaměstnání	(viz	tabulka)	převažují	zaměstnanci.	Jen	10	%	krajanů	podniká,	nebo	má	vlastní	
firmu.	Ještě	menší	počet	krajanů	studuje	(6	%)	a	přibližně	stejný	počet	jako	studujících	je	na	mateřské	
nebo	 rodičovské	 dovolené	 (6,4	%).	 Nezaměstnaných	 nebo	 hledajících	 si	 práci	 jsou	 pouhá	 2	%,	 ale	
v	domácnosti	 je	 dalších	 7,7	%.	 Většina	 zaměstnanců	 je	 zaměstnána	 v	soukromém,	 resp.	 nestátním	
sektoru	 (32,9	%),	 ve	 státním	 sektoru	 je	 zaměstnáno	 17,2	%.	 Do	 této	 sféry	 jsme	 zahrnuli	 veškeré	
zaměstnance	placené	z	veřejných	financí,	tedy	i	učitele	na	veřejných	vysokých	školách.	Jednotlivé	země	
ale	 nejsou	 homogenní.	 Spojené	 království	 vyniká	 počtem	 studentů,	 nejvyšší	 zaměstnanost	
v	soukromém	 sektoru	 je	 v	našem	 souboru	 viditelná	 pro	 Nový	 Zéland	 a	 zde	 je	 také	 nejvíce	
nezaměstnaných	krajanů,	v	USA	a	dále	v	Německu	je	nejvyšší	počet	respondentů	ze	státního	sektoru.	
Důchodců	nám	odpovědělo	nejvíce	z	Austrálie.	
	

Tabulka	č.	2.6.	Zaměstnání	

Zaměstnání	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

jsem	na	rodičovské	
dovolené	 1	 12	 3	 10	 9	 35	

jsem	nezaměstnaný/á	
(hledám	si	práci)	 1	 4	 1	 3	 2	 11	

jsem	státní	zaměstnanec	
(např.	úředník,	policista,	
učitel)	 3	 31	 3	 29	 28	 94	

jsem	v	domácnosti	 4	 7	 3	 13	 15	 42	

jsem	v	důchodu	 13	 19	 0	 5	 12	 49	

jsem	zaměstnanec	v	
soukromém	sektoru	 10	 56	 14	 61	 39	 180	

podnikám,	mám	vlastní	
firmu	 6	 16	 1	 20	 16	 59	

Studuji	 3	 9	 2	 16	 6	 36	

Ostatní	 4	 10	 3	 9	 15	 41	
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Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

zaměstnání	v	%	 		 		 		 		 		 		

jsem	na	rodičovské	
dovolené	 2,2	 7,3	 10,0	 6,0	 6,3	 6,4	

jsem	nezaměstnaný/á	
(hledám	si	práci)	 2,2	 2,4	 3,3	 1,8	 1,4	 2,0	

jsem	státní	zaměstnanec	
(např.	úředník,	policista,	
učitel)	 6,7	 18,9	 10,0	 17,5	 19,7	 17,2	

jsem	v	domácnosti	 8,9	 4,3	 10,0	 7,8	 10,6	 7,7	

jsem	v	důchodu	 28,9	 11,6	 0,0	 3,0	 8,5	 9,0	

jsem	zaměstnanec	v	
soukromém	sektoru	 22,2	 34,1	 46,7	 36,7	 27,5	 32,9	

podnikám,	mám	vlastní	
firmu	 13,3	 9,8	 3,3	 12,0	 11,3	 10,8	

Studuji	 6,7	 5,5	 6,7	 9,6	 4,2	 6,6	

Ostatní	 8,9	 6,1	 10,0	 5,4	 10,6	 7,5	

Celkový	součet	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	
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Děti	v	rodině		

	

Graf	č.	2.3.	Děti	v	rodině	

	

58	%	 respondentů	 z	vybraných	 zemí	 uvádělo,	 že	má	děti.	 Jen	 část	 rodičů	 se	 domnívá,	 že	 by	 se	 byly	
schopny	začlenit	do	českých	škol.	

	

Graf	č.	2.4.	Začlenění	do	českých	škol	

	

Máte	děti?	Celkový	součet

Ne Ano

146

110

61

Začlenění	do	českých	škol

ano, ale s problémy určitě ano vůbec ne
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Nejvíce	 rodičů	 se	 domnívá,	 že	 děti	 by	 měly	 při	 integraci	 do	 českých	 škol	 problémy	 a	 část	 je	 toho	
názoru,	že	by	to	vůbec	nešlo.	Dohromady	tvoří	počet	rodičů,	kteří	projevují	obavy	před	reintegrací	dětí	
do	českých	škol,	přibližně	dvě	třetiny.	34,7	%	rodičů	se	domnívá,	že	by	se	jejich	děti	do	českých	škol	
zařadily	bez	problémů.	V	názorech	rodičů	pobývajících	v	jednotlivých	vybraných	státech	nejsou	velké	
diference.	 Zdá	 se,	 že	 ani	 jazyk,	 ve	 kterém	 jsou	 děti	 vzdělávány	 (angličtina	 a	 němčina)	 zde	 nehraje	
podstatnou	roli.		

O	názoru	rodičů	na	začlenění	do	českých	škol	hovoří	následující	tabulka.	

	

Tabulka	č.	2.7.	Začlenění	do	českých	škol	

Myslíte	si,	že	by	se	v	
případě	návratu	vaše	děti	
byly	schopny	bez	
problémů	začlenit	do	
výuky	v	české	škole?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

		 		 		 		 		 		 		

ano,	ale	s	problémy	 13	 44	 3	 40	 46	 146	

určitě	ano	 6	 40	 2	 28	 34	 110	

vůbec	ne	 4	 23	 2	 18	 14	 61	

Celkový	součet	 23	 107	 7	 86	 94	 317	

v	%	 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

ano,	ale	s	problémy	 56,5	 41,1	 42,9	 46,5	 48,9	 46,1	

určitě	ano	 26,1	 37,4	 28,6	 32,6	 36,2	 34,7	

vůbec	ne	 17,4	 21,5	 28,6	 20,9	 14,9	 19,2	

	

Počet	let	v	cizině	

Většina	našich	respondentů	z	vybraných	zemí	nežila	v	zahraničí	déle	než	15	let.	 Jedná	se	tedy	z	větší	
části	o	mladou	emigraci,	která	se	v	zahraničí	nenarodila	a	má	velký	potenciál	se	vrátit	do	Česka	anebo	
s	Českem	udržovat	aktivní	a	efektivní	kontakty.	Pobyt	v	zahraničí	10	let	a	méně	deklarovalo	v	našem	
vzorku	47,2	%	respondentů.	Nejmladší	emigrace	z	vybraných	zemí	odpovídala	na	naše	dotazníky	na	
Novém	Zélandu,	na	druhém	místě	pak	v	Německu.	Naopak	nejdéle	byli	naši	respondenti	v	zahraničí	ti,	
kteří	odpovídali	z	USA.	

Výsledky	šetření	shrnuje	následující	tabulka	a	graf.	
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Tabulka	č.	2.8.	Délka	pobytu	v	zahraničí	

Kolik	let	žijete	
v	cizině?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	součet	

1–5	 5	 35	 11	 44	 22	 117	

6–10	 12	 47	 11	 42	 29	 141	

11–15	 4	 16	 3	 34	 18	 75	

16–20	 3	 14	 5	 26	 18	 66	

21–25	 3	 15	 0	 15	 27	 60	

26–30	 0	 9	 0	 3	 4	 16	

31–35	 4	 11	 0	 1	 5	 21	

36–40	 5	 9	 0	 0	 5	 19	

41–45	 2	 2	 0	 0	 1	 5	

46–50	 1	 2	 0	 0	 2	 5	

51+	 6	 4	 0	 1	 11	 22	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		

1–5	 11,1	 21,3	 36,7	 26,5	 15,5	 21,4	

6–10	 26,7	 28,7	 36,7	 25,3	 20,4	 25,8	

11–15	 8,9	 9,8	 10,0	 20,5	 12,7	 13,7	

16–20	 6,7	 8,5	 16,7	 15,7	 12,7	 12,1	

21–25	 6,7	 9,1	 0,0	 9,0	 19,0	 11,0	

26–30	 0,0	 5,5	 0,0	 1,8	 2,8	 2,9	

31–35	 8,9	 6,7	 0,0	 0,6	 3,5	 3,8	

36–40	 11,1	 5,5	 0,0	 0,0	 3,5	 3,5	

41–45	 4,4	 1,2	 0,0	 0,0	 0,7	 0,9	

46–50	 2,2	 1,2	 0,0	 0,0	 1,4	 0,9	

51+	 13,3	 2,4	 0,0	 0,6	 7,7	 4,0	
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Graf	č.	2.5.	Délka	pobytu	v	zahraničí	

	

	

Důvod	odjezdu	do	zahraničí	

Délka	pobytu	v	zahraničí	implikuje	do	značné	míry	i	důvody	odchodu	do	zahraničí.	Politické	důvody	u	
našeho	výběrového	souboru	se	nejvíce	uplatňují	v	případě	Austrálie	a	Spojených	států,	již	méně	často	
v	případě	 Německa	 a	 zcela	 absentují	 v	případě	 Nového	 Zélandu.	 Též	 ve	 Velké	 Británii	 se	 podařilo	
zachytit	 především	 mladou	 imigraci,	 a	 to	 ovlivňuje	 velice	 nízkou	 přítomnost	 politických	 důvodů	 k	
migraci.	Ve	Velké	Británii,	stejně	jako	v	Austrálii	a	ve	Spojených	státech,	je	velmi	významným	důvodem	
odchodu	 do	 zahraničí	 vzdělávání	 a	 věda,	 které	 jsou	 naopak	 méně	 přítomné	 na	 Novém	 Zélandu.	
Významným	důvodem	migrace	je	též	slučování	rodin,	sňatky	a	jiné	soukromé	důvody	migrace.	Důvody	
odjezdu	do	zahraničí	sumarizuje	tabulka:	
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Tabulka	č.	2.9.	Důvod	odjezdu	do	zahraničí	

Jaký	byl	hlavní	důvod	
vašeho	
odjezdu/přestěhování	do	
zahraničí?	(Vyberte	jednu	
možnost)	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

Politický	 14	 18	 0	 8	 20	 60	

Pracovní	(zaměstnání)	 1	 48	 8	 57	 35	 149	

Soukromý	 16	 68	 16	 56	 43	 199	

Vzdělání/věda	 12	 30	 5	 42	 42	 131	

Ostatní/kombinace	 2	 0	 1	 3	 2	 8	

Celkem	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		

Politický	 31,1	 11,0	 0,0	 4,8	 14,1	 11,0	

Pracovní	(zaměstnání)	 2,2	 29,3	 26,7	 34,3	 24,6	 27,2	

Soukromý	 35,6	 41,5	 53,3	 33,7	 30,3	 36,4	

Vzdělání/věda	 26,7	 18,3	 16,7	 25,3	 29,6	 23,9	

Ostatní/kombinace	 4,4	 0,0	 3,3	 1,8	 1,4	 1,5	

	

Kontakty	s	dalšími	Čechy	

Jen	 relativně	malá	 část	 krajanů	neudržuje	 žádné	kontakty	 s	dalšími	Čechy	v	 zahraničí/v	 zemi	 svého	
pobytu.	Z	největší	části	jsou	to	kontakty	osobní,	neformální,	neorganizované.	Náš	vzorek	naznačuje,	že	
kontakty	formalizují	a	české	organizace	vyhledávají	spíše	krajané,	kteří	pobývají	ve	větší	vzdálenosti	
od	České	republiky.	
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Tabulka	č.	2.10.	Kontakty	s	dalšími	Čechy	

Jste	v	kontaktu	s	dalšími	
Čechy	v	zemi,	kde	žijete?	
(Můžete	vybrat	více	
možností.)		

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

Ne	 5	 44	 3	 42	 19	 113	

Ano,	osobně,	
neorganizovaně	 13	 81	 9	 68	 52	 223	

Ano,	s	neformální	
organizací	(např.	facebook)	 13	 23	 7	 31	 19	 93	

Ano,	s	nějakou	formální	
organizací	(krajanskými	
spolky,	Českou	školou)	 14	 16	 11	 25	 52	 118	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		

Ne	 11,1	 26,8	 10,0	 25,3	 13,4	 20,7	

Ano,	osobně,	
neorganizovaně	 28,9	 49,4	 30,0	 41,0	 36,6	 40,8	

Ano,	s	neformální	
organizací	(např.	
Facebook)	 28,9	 14,0	 23,3	 18,7	 13,4	 17,0	

Ano,	s	nějakou	formální	
organizací	(krajanskými	
spolky,	Českou	školou)	 31,1	 9,8	 36,7	 15,1	 36,6	 21,6	

Celkový	součet	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	

	

Remitence	

Přestože	příjmy	přicházející	od	krajanů	ze	zahraničí	jsou	významnou	položkou	a	přibližují	se	k	částce	
50	miliard	Kč	ročně,	nejsou	Češi	k	odjezdu	do	zahraničí	zpravidla	motivováni	tím,	aby	podporovali	své	
rodiny	v	České	republice.	Stejně	jako	v	celém	výběrovém	souboru,	i	ve	vybraných	studovaných	zemích	
posílá	remitence	do	České	republiky	 jen	malá	část	krajanů.	Kromě	Austrálie,	kde	odpovědělo	kladně	
22	%	respondentů,	se	počty	kladných	odpovědí	na	otázku,	zda	respondenti	posílají	do	Česka	peníze,	
pohybují	pod	20	%.	Na	otázku	nechtělo	odpovědět	9	%	respondentů.	

Podrobnější	výsledky	přináší	následující	tabulka	a	graf.	
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Tabulka	č.	2.11.	Zasílání	remitencí	do	ČR	

Posíláte	do	České	
republiky	peníze?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

Ne	 31	 112	 26	 126	 106	 401	

Ano	 10	 32	 3	 29	 23	 97	

Nechci	odpovědět	 4	 20	 1	 11	 13	 49	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		

Ne	 68,9	 68,3	 86,7	 75,9	 74,6	 73,3	

Ano	 22,2	 19,5	 10,0	 17,5	 16,2	 17,7	

Nechci	odpovědět	 8,9	 12,2	 3,3	 6,6	 9,2	 9,0	

	

Graf	č.	2.6.	Zasílání	remitencí	do	ČR	
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Komunikace	s	českými	zastupitelskými	úřady	

Z	uvedených	 tabulek	 vyplývá,	 že	 se	 krajané	 několikrát	 za	 rok	 dostávají	 do	 kontaktu	 s	českými	
zastupitelskými	úřady.	Velká	část	však,	zejména	v	Německu	jako	státu	EU,	zastupitelské	úřady	vůbec	
kontaktovat	nemusí.	

	

Tabulka	č.	2.12.	Kontakt	s	konzulárním	úsekem	čs.	zastupitelského	úřadu	

Jak	často	jste	v	
posledních	pěti	letech	
byl/a	v	kontaktu	(přímou	
komunikací)	s	
konzulárním	úsekem	
českého	zastupitelského	
úřadu	v	zahraničí	v	
konzulárních,	matričních	
či	jiných	správních	
záležitostech?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

Max.	jednou	za	rok	 25	 57	 15	 77	 66	 240	

Několikrát	měsíčně	 		 		 1	 1	 4	 6	

Několikrát	ročně	 4	 11	 5	 8	 16	 44	

Neznám	tuto	instituci	 1	 1	 		 10	 4	 16	

Vůbec	ne	 15	 95	 9	 70	 51	 240	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		

Max.	jednou	za	rok	 55,6	 34,8	 50,0	 46,4	 46,5	 43,9	

Několikrát	měsíčně	 0,0	 0,0	 3,3	 0,6	 2,8	 1,1	

Několikrát	ročně	 8,9	 6,7	 16,7	 4,8	 11,3	 8,0	

Neznám	tuto	instituci	 2,2	 0,6	 0,0	 6,0	 2,8	 2,9	

Vůbec	ne	 33,3	 57,9	 30,0	 42,2	 35,9	 43,9	
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Tabulka	č.	2.13.	Kontakt	se	zastupitelským	úřadem	ČR	v	jiných	než	konzulárních	záležitostech	

Jak	často	jste	v	
posledních	pěti	letech	
byl/a	v	kontaktu	(přímou	
komunikací)	se	
zastupitelským	úřadem	
ČR	v	zahraničí	v	jiných	
než	konzulárních,	
matričních	a	dalších	
správních	záležitostech?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

Max.	jednou	za	rok	 10	 37	 4	 23	 30	 104	

Několikrát	měsíčně	 		 		 		 3	 5	 8	

Několikrát	ročně	 4	 3	 2	 2	 15	 26	

Neznám	tuto	instituci	 2	 3	 		 5	 4	 14	

Vůbec	ne	 29	 119	 24	 132	 87	 391	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		

Max.	jednou	za	rok	 22,2	 22,6	 13,3	 13,9	 21,1	 19,0	

Několikrát	měsíčně	 0,0	 0,0	 0,0	 1,8	 3,5	 1,5	

Několikrát	ročně	 8,9	 1,8	 6,7	 1,2	 10,6	 4,8	

Neznám	tuto	instituci	 4,4	 1,8	 0,0	 3,0	 2,8	 2,6	

Vůbec	ne	 64,4	 72,6	 80,0	 79,5	 61,3	 71,5	

	

Krajanské	spolky	a	česká	škola	

Ve	 vybraných	 zemích	 se	 s	krajanskými	 spolky	 kontaktuje	 přibližně	 mezi	 10–50	%	 respondentů.	
Většinou	se	nejedná	o	pravidelné	kontakty.	Z	výsledků	šetření	se	prozatím	jeví,	že	jejich	význam	roste	
se	 vzdáleností	 krajanských	destinací	 od	Česka	 a	 tím	 i	 větší	 komplikovanosti	 s	udržováním	kontaktů	
s	českým	kontextem	prostřednictvím	návštěv	v	Česku.	

Co	 se	 týče	 české	 školy,	 zde	 hraje	 roli,	 zda	 je	 taková	 instituce	 krajanům	 vůbec	 dostupná	 a	 zda	 ji	
potřebují	s	ohledem	na	přítomnost	a	věk	dětí.	

	

Tabulka	č.	2.14.	Kontakt	s	krajanskými	spolky	
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Jak	často	jste	v	
posledních	pěti	letech	
byl/a	v	kontaktu	(přímou	
komunikací)	s	
krajanskými	spolky?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

Maximálně	jednou	za	rok	 10	 13	 3	 14	 14	 54	

Několikrát	měsíčně	 4	 6	 6	 10	 29	 55	

Několikrát	ročně	 9	 8	 9	 12	 20	 58	

Neznám	tuto	instituci	 		 12	 		 17	 7	 36	

Vůbec	ne	 22	 124	 12	 113	 71	 342	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

	v	%	 	 	 	 	 	 	

Maximálně	jednou	za	rok	 22,2	 7,9	 10,0	 8,4	 9,9	 9,9	

Několikrát	měsíčně	 8,9	 3,7	 20,0	 6,0	 20,4	 10,1	

Několikrát	ročně	 20,0	 4,9	 30,0	 7,2	 14,1	 10,6	

Neznám	tuto	instituci	 0,0	 7,3	 0,0	 10,2	 4,9	 6,6	

Vůbec	ne	 48,9	 75,6	 40,0	 68,1	 50,0	 62,5	

	

Tabulka	č.	2.15.	Kontakt	s	českou	školou	

Jak	často	jste	v	posledních	
pěti	letech	byl/a	v	
kontaktu	(přímou	
komunikací)	s	českou	
školou?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

Max.	jednou	za	rok	 3	 10	 		 9	 11	 33	

Několikrát	měsíčně	 		 6	 2	 14	 30	 52	

Několikrát	ročně	 2	 10	 1	 9	 14	 36	
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Neznám	tuto	instituci	 2	 6	 		 9	 8	 25	

Vůbec	ne	 37	 132	 27	 125	 79	 400	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		

Max.	jednou	za	rok	 6,7	 6,1	 0,0	 5,4	 7,7	 6,0	

Několikrát	měsíčně	 0,0	 3,7	 6,7	 8,4	 21,1	 9,5	

Několikrát	ročně	 4,4	 6,1	 3,3	 5,4	 9,9	 6,6	

Neznám	tuto	instituci	 4,4	 3,7	 0,0	 5,4	 5,6	 4,6	

Vůbec	ne	 82,2	 80,5	 90,0	 75,3	 55,6	 73,1	

	

Politická	participace	

Češi	v	zahraničí	se	o	politické	dění	v	České	republice	zřetelně	zajímají.	Život	v	novém	kontextu	 jejich	
zájem	 o	 politické	 dění	 v	Česku	 neoslabuje,	 možná,	 že	 spíše	 naopak,	 alespoň	 deklaratorně	 v	tomto	
šetření.	 Přestože	 je	 deklarovaný	 zájem	 vysoký,	 vnímáme	 zde	 jeho	 slabý	 pokles	 s	délkou	 pobytu	
v	zahraničí.	Největší	zájem	projevuje	diaspora	na	Novém	Zélandu,	která	žije	v	zahraničí	nejkratší	dobu.	
Velký	zájem	o	politické	dění	v	ČR	 je	 též	v	Německu.	 S	deklarovaným	zájmem	o	politické	dění	ovšem	
nekoresponduje	účast	ve	volbách,	která	je	naopak	nízká.	Zde	ovšem	mohou	hrát	roli	překážky,	jako	je	
dostupnost	volebních	místností.	 Je	zde	nutné	též	při	vyhodnocování	odpovědí	 filtrovat	krajany,	kteří	
nejsou	občany	ČR.	Nejnižší	volební	účast	je	v	Austrálii,	naopak	nejvyšší	z	vybraných	zemí	v	Německu.	

	

Tabulka	č.	2.16.	Zájem	o	politickou	situaci	v	ČR	

Zajímá	vás	
politický	život	v	
České	
republice?	

		 		 		 		 		 		

Popisky	řádků	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	
státy	
americké	

Celkový	
součet	

ano	i	ne	 8	 13	 4	 17	 15	 57	

ano	určitě	 14	 94	 18	 73	 64	 263	

částečně	ano	 11	 39	 5	 42	 43	 140	

spíše	málo	 10	 14	 1	 22	 13	 60	

vůbec	ne	 2	 4	 2	 12	 7	 27	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	

v	%	 		 		 		 		 		 		
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ano	i	ne	 17,8	 7,9	 13,3	 10,2	 10,6	 10,4	

ano	určitě	 31,1	 57,3	 60,0	 44,0	 45,1	 48,1	

částečně	ano	 24,4	 23,8	 16,7	 25,3	 30,3	 25,6	

spíše	málo	 22,2	 8,5	 3,3	 13,3	 9,2	 11,0	

vůbec	ne	 4,4	 2,4	 6,7	 7,2	 4,9	 4,9	

	

Graf	č.	2.7.	Účast	na	posledních	prezidentských	volbách	v	ČR	
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Graf	č.	2.8.	Účast	na	posledních	parlamentních	volbách	v	ČR	

	

	

Návrat	do	České	republiky	

Přibližně	 polovina	 respondentů	 je	 rozhodnuta,	 nebo	 se	 kloní	 k	variantě,	 že	 v	zahraničí	 již	 setrvá.	
Přibližně	 třetina	 je	 rozhodnuta	 se	 vrátit	 anebo	 se	 kloní	 k	variantě,	 že	 by	 se	 ze	 zahraničí	 navrátila.	
Relativně	velké	množství	nerozhodnutých	z	našeho	výběrového	souboru	pobývá	v	USA.	Naopak	návrat	
spíše	 nepředpokládají	 imigranti	 na	 Novém	 Zélandu.	 Své	 rozhodnutí	 však	 zatím	 nedeklarují	 jako	
definitivní.		

Odpovědi	na	otázku,	zda	respondenti	plánují	návrat	do	ČR,	sumarizuje	následující	tabulka.	

	

Tabulka	č.	2.17.	Návrat	do	ČR	

Plánujete	se	vrátit	do	
České	republiky?	

		 		 		 		 		 		

	 Austrálie	 Německo	 Nový	
Zéland	

Spojené	
království	

Spojené	státy	
americké	

Celkový	
součet	

Nevím	 10	 32	 1	 35	 46	 124	

Spíše	ano	 6	 37	 7	 24	 24	 98	

Spíše	ne	 17	 42	 17	 45	 40	 161	

Určitě	ano	 3	 19	 2	 23	 16	 63	

Určitě	ne	 9	 34	 3	 39	 16	 101	

Celkový	součet	 45	 164	 30	 166	 142	 547	
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v	%	 		 		 		 		 		 		

Nevím	 22,2	 19,5	 3,3	 21,1	 32,4	 22,7	

Spíše	ano	 13,3	 22,6	 23,3	 14,5	 16,9	 17,9	

Spíše	ne	 37,8	 25,6	 56,7	 27,1	 28,2	 29,4	

Určitě	ano	 6,7	 11,6	 6,7	 13,9	 11,3	 11,5	

Určitě	ne	 20,0	 20,7	 10,0	 23,5	 11,3	 18,5	

Celkový	součet	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	

	

3. Hloubkové	rozhovory	
Ve	 všech	 vybraných	 zemích	 byly	 stávající	 informace	 zpřesňovány	 pomocí	 hloubkových	 rozhovorů.	
Rozhovory	byly	přepsány,	kódovány	a	zaneseny	do	datové	matice	k	dalšímu	zpracování	a	analytické	
práci.		

	

3.1. Průběh	a	otázky	strukturovaného	hloubkového	rozhovoru	

Všichni	 respondenti,	 kteří	 projevili	 zájem	 participovat	 na	 hloubkovém	 strukturovaném	 interview	 a	
vyjádřili	svůj	souhlas	v	dotazníkovém	šetření,	byli	postupně	oslovováni	a	obesláni	úvodním	dopisem,	
který	 je	 seznamoval	 s	průběhem	rozhovoru.	Byli	 seznámeni	 s	postupem	projektu	a	za	 jakým	účelem	
budou	 informace	 z	rozhovoru	 s	nimi	 zpracovány.	 Na	 závěr	 byli	 respondenti	 ujištěni	 o	 anonymizaci	
celého	procesu	a	byli	seznámeni	s	tím,	že	budou	dotázáni,	zdali	je	možné	rozhovor	nahrávat	čistě	pro	
účely	dalšího	zpracování	v	našem	výzkumném	týmu.	

Po	 sebrání	 několika	 pilotních	 rozhovorů	 začala	 být	 připravována	 datová	 matice	 pro	 kvalitativní	
vyhodnocení	dat	s	následujícím	kódovým	klíčem,	který	naznačuje	nejčastější	klíčové	odpovědi:			

Kódový	klíč	k	datové	matici	s	nejčastějšími	odpověďmi	

	

Tabulka	č.	3.1.	Z	jakého	důvodu	jste	v	zahraničí?	

1.	Důvod	pobytu	v	zahraničí	 1.	Ekonomické	důvody	

	 2.	Kvalifikační	důvody,	zvýšení	kvalifikace,	studium	

	 3.	Možnost	lepšího	uplatnění	

	 4.	Mezilidské	vztahy	

	 5.	Sloučení	manželství,	partner/ka	v	zahraničí	

	 6.	Touha	zkusit	něco	nového,	cestovat,	objevovat	

	 7.	Osobní	důvody	
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	 8.	Politické	důvody	

	 10.	Jiné	/	neodpověděl/a	

	

Tabulka	č.	3.2.	Uvažujete	o	opětovném	přestěhování	do	ČR?	

2.	Přestěhování	do	ČR	ano/ne	 1.	Ne	

	 2.	Pravděpodobně	ne	

	
3.	Možná	ale	ne	nyní	/	váhání	/	má	to	spoustu	ale,	
možná	v	budoucnu	

	 4.	Ano,	pokud	by	bylo	uplatnění	

	 5.	Ano	po	skončení	projektu,	kontraktu	apod.	

	
6.	Vyhovuje	mu/jí	střídavý	pobyt	(část	roku	v	ČR,	část	
roku	v	zahraničí)	

	 7.	Ano	(asi	ano,	určitě	ano)	

	 8.	Něco	jiného	

	 9.	Neví	

	 10.	Neodpověděl/a	

	

Tabulka	č.	3.3.	Proč	uvažujete	o	návratu	do	ČR?	

2a.	Návrat	do	ČR	–	proč	ano	

	

1.	Osobní	kontakty	–	rodina	(rodiče,	sourozenci),	
příbuzní,	kamarádi	

2.	Známé	prostředí,	příroda,	hospody,	domov,	cítí	se	
zde	doma	

	 3.	Majetek	v	ČR	

	
4.	Dítě	a	založení	rodiny	/	dítě	a	čeština	/	dítě	a	
bezpečí	

	 5.	Pracovní	uplatnění	specifické	pro	ČR	

	 8.	Něco	jiného		

	 9.	Neví	

	 10.	Neodpověděl/a	

	

Tabulka	č.	3.4.	Proč	neuvažujete	o	návratu	do	ČR?	
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2b.	Návrat	do	ČR	–	proč	ne	

	

1.	Práce	

2.	Finance	

3.	Rodina	/	partnerství	

	
4.	Mentalita	Čechů	/	negativní	rysy	čs.	Společnosti	
(mezilidské	vztahy)	

	 5.	Už	se	zde	necítí	doma	(zvykl/a	si	někde	jinde)	

	 8.	Něco	jiného		

	 9.	Neví	

	 10.	Neodpověděl/a	

	

Tabulka	č.	3.5.	Jaké	udržujete	kontakty	s	ČR?	

3.	Kontakt	s	ČR	
1.	Osobní	kontakty	–	rodina	(rodiče,	sourozenci),	
příbuzní,	kamarádi	

	
2.	Známé	prostředí,	příroda,	hospody,	domov,	cítí	se	
zde	doma,	český	humor,	mentalita	

	 3.	Majetek,	investice,	bankovní	konto	

	 4.	Profesní	vazby,	kolegové	

	 5.	Vědecká	rovina	–	zasíťování,	kontakty,	spolužáci	

	 6.	Penzijní	spoření,	stavební	spoření	atd.	

	
7.	Prostřednictvím	krajanských	organizací,	sociálních	
skupin	online	atd.	

	 8.	Něco	jiného	

	 10.	Neodpověděl/a	
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Tabulka	č.	3.6.	Co	se	Vám	vybaví,	když	se	řekne	Česká	republika?	

4.	Česká	republika	–	co	se	vybaví	 1.	Negativní	politické	klima	

	 2.	Chaos	

	 3.	Hrdost	na	původ	

	 4.	Kořeny,	domov,	rodné	místo	

	 5.	Rodina,	rodiče,	přátelé	

	
6.	Typické	asociace	pro	ČR	(pivo,	jídlo,	příroda,	
krásná	země,	Praha,	historie,	kultura)		

	 7.	Nevstřícnost,	předsudky,	strachy,	komplexy	

	 9.	Něco	jiného	

	 10.	Nevím	/	nic	mě	nenapadá	

	

Tabulka	č.	3.7.	Kde	se	cítíte	doma?	

5.	Kde	se	cítíte	doma?	 1.	V	ČR	

	 2.	V	současné	zemi	pobytu	

	 3.	V	ČR	i	tam,	kde	žiji	

	 4.	V	Evropě	

	 5.	Je	to	situační	/	relativní	pocit	/	domovů	má	více	

	 6.	Nikde	/	je	kosmopolitní	

	 9.	Něco	jiného	

	 10.	Neodpověděl/a	

	

Tabulka	č.	3.8.	Jaké	věci	nejčastěji	řešíte	s	ČR	a	co	z	toho	se	týká	státní	správy?	

6.	Česká	republika	–	co	k	řešení	/	státní	správa	 1.	Doklady	(pas,	řidičský	průkaz,	víza,	rodný	list),		

	 2.	Daně	

	 3.	Důchody	(ČSSZ)	

	 4.	Volby	

	 5.	Popelnice	v	místě	trvalého	bydliště	

	
6.	Vlastní	majetek	(katastrální	úřad,	rekonstrukce	
domu)	

	 7.	Sociální	a	zdravotní	pojištění	
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	 8.	Dědictví,	pozůstalost,	dary	

	 9.	Informace	

	 10.	Neodpověděl/a	

	 11.	Neví	/	nic	/	něco	jiného	

	

Tabulka	č.	3.9.	Jaký	je	Váš	nejčastější	zdroj	informací	při	zařizování	osobních	záležitostí	v	ČR?	

7.	Zdroj	informací	 1.	Rodina	(v	ČR	i	v	zahraničí)	+	přátelé	

	 2.	Sociální	sítě	

	 3.	Webové	stránky,	internet	obecně	

	 4.	Datová	schránka	

	 5.	Portál	veřejné	správy	

	 6.	Webové	stránky	ambasády,	úřadu,	města	

	 7.	Webové	stránky	krajanského	sdružení	

	 8.	Osobně	při	pobytu	v	ČR	

	 9.	Něco	jiného	

	 10.	Neodpověděl/a	

	

Tabulka	č.	3.10.	Jaké	myslíte,	že	mohou	mít	krajané	ze	zahraničí	přínosy	pro	ČR?	

8.	Přínosy	krajanů	pro	ČR	
1.	Osobní	zkušenosti	(jiný	pohled,	srovnání,	jak	to	
funguje	jinde),	rozhled	

	
2.	Odborné	/	profesní	zkušenosti	a	kontakty	/	
výměnné	pobyty	

	
3.	Jazykové	znalosti	a	kulturní	výměna	/	poznávací	
pobyty	

	 4.	Turistický	potenciál	pro	ČR	

	 5.	Reprezentace	ČR	v	zahraničí	

	
6.	Finanční	remitence	(podpora	příbuzných,	posílání	
peněz)	

	 9.	Něco	jiného	
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	 10.	Neodpověděl/a	

	

Tabulka	č.	3.11.	Dala	by	se	spolupráce	mezi	krajany	a	ČR	(ještě)	vylepšit?	

9.	Spolupráce	mezi	krajany	a	ČR	
1.	Vytvářet	platformy	pro	spolupráci	–	např.	srdcem	
doma,	Czexpats	in	Science…)	

	
2.	Vstřícnější	jednání	na	úřadech,	méně	byrokracie,	
lepší	komunikace,	více	flexibility	

	
3.	Centrální	info	portál	a	sjednocení	info	na	jednom	
místě	

	
4.	Studentské	stáže	a	pobyty	v	ČR	+	usnadnit	dětem	
návrat	do	škol	

	 5.	Kulturní	akce	pro	české	krajany	v	zahraničí	

	
6.	Otevření	české	vědy,	kanály	pro	sdílení	zkušeností	
ze	zahraničí	

	 7.	Digitalizace	státní	správy	

	 8.	Umožnění	a	zjednodušení	voleb	

	 9.	Nic	/	nepotřebuje	/	nechce	kontakt	

	 10.	Neodpověděl/a	

	 11.	Něco	jiného	

	

Tabulka	č.	3.12.	Je	ještě	něco,	na	co	jsme	se	nezeptali,	co	bychom	měli	vědět?	

10.	Na	co	jsme	se	nezeptali?	Co	bychom	měli	
vědět?	

1.	Lépe	strukturovat	informace	pro	krajany	(na	
způsob	newsletterů,	informačního	systému	DROZD	
apod.)	

	
2.	Vytvořit	jednu	přehlednou	informační	platformu,	
kde	by	bylo	zřejmé,	co	je	třeba	řešit	při	návratu	

	
3.	Vydávat	mezinárodně	uznatelné	doklady	(např.	
ŘP),	rozšířit	konzulární	služby	

	
4.	Vzít	si	příklad	z	jiných	zemí	(např.	Slovensko	+	
iniciativy	ze	strany	Polska,	Německa…)	

	
5.	Využívat	zkušenosti	krajanů	(větší	otevřenost	
zahraničním	vlivům	a	novým	věcem)	

	 6.	Zlepšit	komunikaci	s	krajany	ze	strany	státu,	
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vyjádřit	zájem	

	
7.	Zlepšit	přístup	k	úřadům,	digitalizovat,	zřizovat	
pointy	

	
8.	Zlepšit	profesní	kulturu,	transparentnost,	
mezinárodní	otevřenost	

	 9.	Učinit	volby	pro	krajany	jednodušší	

	
10.	Podpořit	více	výjezdů	kulturních	institucí,	
umělců,	programů	do	zahraničí	

	 11.	Klást	důraz	na	výuku	českého	jazyka	

	 12.	Něco	jiného	

	 13.	Neodpověděl/a	

	

3.2. Vyhodnocení	rozhovorů	

3.2.1. Důvod	pobytu	v	zahraničí	

Respondenti	 zpravidla	 uváděli	 více	 důvodů	 pobytu.	 Nejfrekventovaněji	 jako	 první	 důvod	 uváděli	
kvalifikační	 důvody	 (24	%	 respondentů).	 Chtěli	 získat	 nové	 zkušenosti	 zejména	 pro	 další	 uplatnění,	
frekventovaně	 zde	 byl	 též	 jako	 první	 důvod	 studium.	 Téměř	 stejně	 frekventovaně	 byly	 uváděny	
pracovní	důvody	 (22	%	respondentů),	 to	 znamená	možnost	 lepšího	uplatnění.	Ten	se	ukazuje	 i	 jako	
jeden	ze	dvou	nejvýznamnějších	důvodů	uváděných	na	druhém	místě	(16	%	respondentů).	Znamená	
to,	 že	 hloubkové	 rozhovory	 vyselektovaly	 významnou	 skupinu	 cílevědomých	 lidí	 orientovaných	 na	
kariérní	vzestup,	kteří	si	pobytem	v	zahraničí	zvyšují	osobní	šance	zejména	v	profesní	oblasti.	Počty	
respondentů	 v	 tomto	 případě	 čtenáře	 neinformují	 o	 tom,	 že	 tento	 typ	 lidí	 je	 takto	 zastoupen	
v	krajanské	 komunitě,	 ale	 právě	 tato	 skupina	 samovýběrem	 ukázala,	 že	 s	 námi	 hodlá	 komunikovat	
a	podílet	se	na	projektu	hledání	nových	přístupů	ke	krajanským	komunitám.	

Na	 dalších	 místech	 byly	 uváděny	 následující	 důvody	 pobytu:	 touha	 zkusit	 něco	 nového,	 cestovat,	
objevovat	(na	prvním	místě	16	%)	a	sloučení	manželství,	případně	partner	či	partnerka	v	zahraničí	(na	
prvním	 místě	 15	%.	 Právě	 partnerské	 vztahy	 byly	 na	 druhém	 místě	 spolu	 s	 možností	 uplatnění	
nejfrekventovanějším	důvodem	(16	%).	Respondenti	často	touto	formou	vyprávěli	příběh	o	motivaci	
pobytu	 v	 zahraničí	 orientované	 na	 kariérní	 vzestup	 a	 jeho	 prolongaci	 v	 souvislosti	 s	 partnerskými	
vztahy.	

Ekonomické	důvody,	možnost	si	vydělat	peníze,	se	objevovaly	jako	primární	důvod	z	8	%,	jako	druhý	
důležitý	z	11	%.	Tato	charakteristika	staví	Českou	republiku	blízko	těm	zemím,	odkud	se	v	současné	
době	 nevyjíždí	 do	 zahraničí	 primárně	 za	 výdělkem,	 ale	 do	 pozice	 zemí,	 která	 některým	 kategoriím	
obyvatel	nemůže	poskytnout	takové	možnosti,	jako	některé	cílové	destinace.	
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3.2.2. Uvažujete	o	opětovném	přestěhování	do	ČR?	

Ve	 výběrovém	 souboru	 vygenerovaném	 pro	 kvalitativní	 šetření	 převažovala	 ve	 vybraných	 státech	
v	tomto	 ohledu	 negativní	 reakce.	 Jednoznačně	 nikoli	 se	 vyjádřilo	 14	%	 respondentů,	 formulaci	
pravděpodobně	 nikoli	 volilo	 23	%	 respondentů	 (dohromady	 37	%).	 35	%	 respondentů	 nechalo	
odpověď	 otevřenější	 a	 odpovídalo	možná,	 ale	 ne	 nyní.	 Další	 skupina	 návrat	 podmiňovala	možností	
uplatnění.	 K	 pravděpodobnému	 návratu	 po	 uplynutí	 kontraktu	 se	 přiklánělo	 6	%	 respondentů,	
jednoznačněji	 ano	 odpovědělo	 5	%	 respondentů.	 2	%	 respondentů	 vyhovuje	 střídavý	 pobyt	 v	 ČR	 a	
v	zahraničí.		

Z	 rozhovorů	 tedy	 vyplynulo,	 že	 se	 skupinou	 charakteristik	 uvedených	 v	 oddílu	 2.2.1.	 bude	 třeba	
pracovat	 především	 jako	 se	 skupinou	 se	 zájmem	 o	 spolupráci	 ze	 zahraničí	 než	 jako	 se	 skupinou	
budoucích	navrátilců.	

	

3.2.3. Důvody	pro	návrat	do	ČR	

Důvody	pro	návrat	do	ČR	měly	relativně	velký	rozptyl.	Dominovaly	zde	však	důvody,	které	lze	z	pozice	
státu	 ovlivňovat	 jen	 velmi	 nepřímo.	 Na	 prvním	místě	 byly	 osobní	 kontakty.	 Především	 přítomnost	
rodičů,	sourozenců,	dalších	rodinných	příslušníků	a	přátel	v	České	republice	(24	%).	Na	druhém	místě	
byla	krajina,	příroda,	známé	prostředí,	krajina	dětství,	vzpomínky,	domov	vázaný	na	hmotné	prostředí.	
Do	 této	 kategorie	 patřila	 i	 historická	 architektura,	 hospody	 a	 vůbec	 způsob	 setkávání	 se	 s	 lidmi	 a	
společenské	 zábavy,	 který	 se	 v	 některých	 vybraných	 zemích	 výrazně	 liší.	 Někteří	 krajané	 v	 této	
souvislosti	 uváděli,	 že	 se	 snažili	 najít	 alespoň	 něco	 trochu	 podobného	 české	 krajině	 (např.	 v	 USA	 v	
Pensylvánii).	Méně	častým	důvodem	pro	návrat	byl	ohled	na	děti	(4	%)	-	možnost	“zažít”	v	dětských	
letech	moravskou	vesnici,	české	prostředí	a	školu,	ohled	na	jejich	bezpečnost,	kterou	dětem	zabezpečit	
v	 evropských	 velkoměstech	 není	 jednoduché.	 Jednotlivci	 též	 upozorňovali	 na	 to,	 že	 se	 situace	 v	
některých	zemích	zhoršila	(Velká	Británie	po	Brexitu).	Větší	počet	respondentů	odpověď	neudalo	i	z	
toho	důvodu,	že	nenacházely	důvody	k	návratu.	Majetek	jako	důvod	k	návratu	byl	artikulován	v	1	%	
případů,	pracovní	uplatnění	specifické	pro	ČR	ve	2	%.	

Z	odpovědí	respondentů	vyplývá,	že	důvody	k	návratu	lze	zcela	aktuálně	z	pozice	státní	správy	ovlivnit	
jen	 velmi	 zprostředkovaně.	 Směřují	 k	 osobnímu	 životu	 respondentů	 a	 k	 jejich	 rodinnému	 a	
soukromému	 životu.	 Přitahující,	 pull	 faktory,	 k	 zemi	 původu,	 jsou	 diametrálně	 odlišné	 od	 faktorů,	
které	je	naopak	vedly	k	cestě	do	zahraničí	a	zde	lze	hledat	i	důvody	tak	vysoké	efektivity	migrace.	

	

3.2.4. Důvody	pro	setrvání	v	zahraničí	

Podle	očekávání	se	odpovědi	do	značné	míry	kryly	s	důvody	odchodu	do	zahraničí.	Prvním	důvodem	
bylo	 ze	 34	%	 pracovní	 uplatnění	 a	 pracovní	 uplatnění	 figurovalo	 jako	 druhý	 silný	motivující	 důvod	
(8	%)	 i	v	případě,	že	 jako	první	důvod	setrvání	v	zahraničí	byla	rodina	(18	%).	Finanční	ohodnocení	
bylo	 nejčastějším	 důvodem	 pro	 setrvání	 v	 zahraničí	 na	 druhém	 místě	 (12	%).	 Vidíme,	 že	 práce	 a	
odměna	 za	 ni	 je	 velmi	 silný	 atraktor,	 který	 u	 skupiny	 respondentů,	 s	 nimiž	 jsme	 vedli	 hloubkové	
rozhovory,	převažoval	nad	faktory,	které	respondenty	do	Čech	přitahovaly.	Na	třetím	místě,	který	jako	
první	 krajané	pro	 setrvání	 v	 zahraničí	 uváděli,	 byly	 negativní	 rysy	 české	 společnosti,	 které	 někdy	 v	
rozhovorech	charakterizovali	jako	mentalita,	nebo	nálada,	nebo	mezilidské	vztahy	(11	%	respondentů	
uvádělo	na	prvním	místě	a	6	%	na	druhém	místě).	Tato	oblast	je	samozřejmě	velmi	široká,	patří	sem	
vztahy	v	pracovních	kolektivech,	chování	lidí	ve	veřejném	prostoru,	kultura	prodeje	a	nakupování,	ale	
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též	 jednání	 na	 úřadech	 a	 komplikovaná	 práce	 s	 informacemi.	 Řada	 respondentů	 uváděla,	 že	 jsou	
frustrováni	 z	 vyřizování	 úředních	 záležitostí.	 Nejedná	 se	 jen	 o	 neochotu,	 ale	 o	 neschopnost	 sdílet	
informace	mimo	jiné	i	proto,	že	samotní	úředníci	jako	reprezentanti	státu	odpovědi	neznají	a	nevědí,	
kde	 je	 dohledat,	 dále	 neprofesionalita	 při	 vytváření	 formulářů	 a	 sběru	 informací.	 Komplikovanost	
vyřizování	 administrativních	 záležitostí	 působí	 kontraproduktivně.	 Stát	 spíše	 odrazuje	 od	 toho,	 aby	
krajané	v	 kontaktu	 s	ČR	 zůstávali.	 Jedná	 se	například	o	 vyřizování	 rodných	 listů	dětí.	Řada	Čechů	v	
zahraničí	váhá,	zda	dětem	vyřídit	občanství	ČR,	protože	nevědí,	 jak	se	na	ně	bude	aplikovat	zákon	o	
povinné	školní	docházce	dětí	s	českým	občanstvím,	zbavují	se	nemovitostí	v	ČR	kvůli	komplikacím	s	
úředním	stykem	a	podobně.	Dalším	nikoli	zanedbatelným	důvodem	setrvání	v	zahraničí	 je	čas.	Řada	
respondentů	uváděla,	že	si	zde	již	zvykla,	že	je	zde	doma	(7	%	uvedlo	na	prvním	místě).	

	

3.2.5. Kontakty	s	ČR	

Výsledek	předchozího	tázání	implikuje,	že	kontakty	respondentů	s	ČR	se	realizují	především	na	osobní	
bázi,	 s	 rodiči,	 sourozenci	 a	 dalšími	 příbuznými,	 a	 na	 úrovni	 přátelských	 vztahů	 (uvedlo	 99	%).	
Návštěvy	ČR	 kvůli	 známému	prostředí	 a	 přírodě	 zdůraznilo	 10	%	 respondentů.	 Profesní	 vazby	 byly	
zastoupeny	13	%.	Jednalo	se	zejména	o	profesní	vazby	vědeckých	pracovníků	a	akademiků.	Výměna	na	
univerzitní	 úrovni	 je	 zjevně	 funkční	 a	 prostřednictvím	vysokých	 škol	 akademici	 do	České	 republiky	
alespoň	 v	 některých	 profesích	 své	 zkušenosti	 reálně	 předávají	 a	 vytvářejí	 se	 svými	 kolegy	 v	 České	
republice	 mezinárodní	 vědecké	 sítě.	 Působí	 též	 v	 České	 republice	 v	 různých	 profesních	 grémiích,	
vědeckých	radách	a	dalších	akademických	orgánech.	Zaznamenali	jsme	též	případy,	že	právě	působení	
Čechů	 v	 zahraniční	 akademické	 obci	 se	 stalo	 atraktorem	 pro	 další	 výjezdy	 studentů	 do	 zahraničí	 a	
zvyšování	 kvalifikace.	 Jedna	 respondentka	 spolupracovala	 též	 v	 neziskovém	 sektoru	 při	 asistenci	
zranitelných	 skupin.	 Vedle	 profesních	 vazeb	 vědeckou	 spolupráci	 (granty	 a	 společné	 projekty)	
deklarovaly	 další	 9	%	 respondentů	 (akademická	 spolupráce	 tedy	 celkem	 21	%).	 Ve	 výběrovém	
souboru	 jsme	 nezaznamenali	 ani	 jednoho	 respondenta,	 který	 by	 uváděl	 podnikatelské	 vazby.	 To	
samozřejmě	 neznamená,	 že	 takové	 vazby	 neexistují,	 ale	 signalizuje	 to	 jejich	malé	 zastoupení.	 12	%	
respondentů	 uvádělo	 vazbu	 prostřednictvím	 osobního	 majetku,	 bankovního	 konta,	 nemovitosti,	
penzijního	připojištění.	2	%	deklarovalo	vazbu	prostřednictvím	krajanských	organizací.	

	

3.2.6. Co	se	Vám	vybaví,	když	se	řekne	Česká	republika	

Evokace	České	 republiky	 byla,	 i	 vzhledem	k	 charakteru	 kontaktů	 většiny	 respondentů,	 artikulována	
nejčastěji	 v	 osobní,	 mimoprofesní	 rovině.	 Největší	 počet	 respondentů	 vnímal	 Českou	 republiku	
především	jako	místo,	kde	se	narodili,	kde	mají	své	kořeny	a	někteří	z	nich	ji	označili	jako	domov,	nebo	
druhý	 domov	 (34	%).	 Druhou	 největší	 skupinu	 tvořili	 krajané,	 kterým	 Česká	 republika	 evokovala	
představu	země	s	krásnou	krajinou,	přírodou,	historií	a	kulturou.	Vybavovaly	se	jim	též	asociace	jako	
dobré	jídlo,	pivo,	české	hospody,	historická	architektura	(29	%).	Pozitivní	asociace	byly	spojeny	též	s	
rodinou	a	přáteli	(7	%).	6	%	respondentů	pokládalo	za	přiměřené	zmínit,	že	jsou	na	český	původ	hrdi.	

Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 rozhovory	 byly	 vedeny	 s	 lidmi,	 kteří	 se	 rozhodli	 žít	 v	 jiné	 zemi,	 než	 je	 Česká	
republika,	bylo	možné	též	očekávat	kritiku	a	negativní	zkušenosti.	6	%	respondentů	zdůrazňovalo	jako	
negativum	 politické	 klima,	 které	 v	 sobě	 nese	 pozůstatky	 komunistického	 režimu.	 5	%	 respondentů	
hovořilo	 o	 nevstřícnosti,	 předsudcích	 a	 komplexech.	 2	%	 respondentům	 utkvěl	 v	 mysli	 především	
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chaos	a	zmatené	vyřizování	úředních	záležitostí.	Někteří	respondenti	(9	%)	žádnou	konkrétní	evokaci	
neměli.	

	

3.2.7. Kde	se	cítíte	doma?	

Tato	 otázka	 je	 do	 značné	 míry	 postojová	 a	 řada	 respondentů	 upřímně	 říkala,	 že	 na	 ní	 neumí	
jednoznačně	odpovědět.	 Jejich	odpovědi	závisely	nejen	na	vztahu	k	České	republice,	ale	 též	na	délce	
pobytu	v	zahraničí	a	na	tom,	jak	projektovali	uspořádání	vlastního	života	do	budoucna.	Ve	výběrovém	
souboru	pro	kvalitativní	rozhovory	odpovědělo	10	%	respondentů,	že	se	cítí	doma	v	České	republice,	
33	%	respondentů,	že	se	cítí	doma	v	současné	zemi	pobytu,	32	%	respondentů,	že	se	cítí	doma	v	České	
republice	i	tam,	kde	žijí	v	současné	době,	5	%	respondentů,	že	se	cítí	doma	v	Evropě,	4	%	respondentů	
že	 je	 to	 relativní/situační	 pocit	 a	 domovů	 mají	 více,	 a	 další	 4	%	 respondentů,	 že	 nikde,	 že	 jsou	
kosmopolitní.	Část	respondentů	neodpověděla.	

	

3.2.8. Jaké	věci	nejčastěji	řešíte	s	ČR	a	co	z	toho	se	týká	státní	správy?	

Otázka	 se	 vztahovala	 na	 řešení	 úředních	 záležitostí,	 a	 to	 jak	 prostřednictvím	 konzulátů,	 tak	
prostřednictvím	korespondence.	 Vztahovala	 se	 ke	 komunikaci	 na	 úřadech	 v	 České	 republice	 během	
pobytu	krajanů	v	původním	místě	bydliště.	Podle	vyjádření	krajanů	nejčastěji	se	státními	institucemi	
řešili	doklady,	jejichž	platnost	vypršela	anebo	se	blížila	ke	konci.	Jednalo	se	zejména	o	pas,	občanský	
průkaz,	 řidičský	průkaz.	Dále	 řešili	 rodný	 list	 dítěte	 a	 podobné	dokumenty	 (82	%	 respondentů).	Na	
druhém	 místě	 v	 pořadí	 byly	 daňové	 záležitosti,	 jejich	 frekvence	 však	 byla	 mnohem	 nižší,	 neboť	
respondenti	 dlouhodobě	 zaměstnaní	 v	 zahraničí	 zpravidla	 plnili	 své	 daňové	 povinnosti	 v	 místě	
zaměstnání	 (8	%).	Dalšími	 tématy	řešenými	s	úřady	pak	byly:	volby	a	svoz	odpadu	v	místě	 trvalého	
bydliště	 (po	5	%),	 pozůstalosti	 a	dědictví	 (4	%),	 sociální	 a	 zdravotní	pojištění	 (3	%	 ).	 Pokud	 to	bylo	
možné,	 respondenti	 tyto	úkony	vyřizovali	v	místě	bydliště	při	návštěvách	České	republiky.	Zejména,	
pokud	pobývali	ve	vzdálených	destinacích,	nezbývalo	jim	nic	jiného	než	pro	obnovu	dokumentů	použít	
zastupitelské	úřady	anebo	komunikovat	se	správními	orgány	korespondenčně.	

	

3.2.9. Zdroje	informací	při	zařizování	osobních	záležitostí	v	ČR	

Krajané	zpravidla	kombinovali	více	zdrojů	informací.	Důležitým	informačním	zdrojem	jim	byla	rodina	
v	 České	 republice,	 známí	 v	 zahraničí	 a	 přátelé.	 Informace	 z	 doslechu	 je	 zpravidla	 vedly	 k	
podrobnějšímu	 prozkoumání	 záležitostí,	 se	 kterými	 nebyli	 seznámeni.	 K	 podrobnější	 informaci	
používali	 webové	 stránky	 jednotlivých	 úřadů	 a	 internet	 obecně,	 zejména	 mladší	 generace	 se	
pohybovaly	na	sociálních	sítích.	Facebookové	skupiny	Jsou	v	současné	době	významným	informačním	
zdrojem	krajanů,	odkud	se	dozvídají	nejen	co	je	třeba	řešit,	ale	o	přítomnosti	krajanů	v	lokalitě,	kde	se	
právě	nachází.	Při	internetové	komunikaci	byl	zejména	zmiňován	Portál	veřejné	správy	a	dále	webové	
stránky	 zastupitelského	 úřadu,	 městského	 úřadu	 v	 zemi	 původu	 a	 méně	 často	 též	 pro	 kulturní	
záležitosti	webové	 stránky	 krajanských	 sdružení.	 Krajané	 se	 také	 velmi	 často	 informuji	 na	 úřadech	
osobně	při	pobytech	v	České	 republice.	 Zejména	v	poslední	době	 se	velkým	pomocníkem	při	 řešení	
úředních	záležitostí	stala	pro	krajany	ze	vzdálenějších	destinací	datová	schránka.	
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3.2.10. Názory	krajanů	na	to,	jaké	mohou	mít	přínosy	pro	ČR	

Nejvíce	 krajanů	 se	 domnívá,	 že	 pozitivem	 pro	 Českou	 republiku	 jsou	 především	 jejich	 osobní	
zkušenosti,	které	pobytem	v	zahraničí	získali,	jiný	náhled	na	svět	a	znalost,	jak	se	věci	řeší	jinde,	jejich	
rozhled	(35	%).	Další	skupina	krajanů	se	domnívá,	že	pro	Českou	republiku	jsou	přínosné	především	
jejich	odborné,	profesní	zkušenosti	a	kontakty.	Mohou	napomáhat	výměně	znalostí	a	informací	(33	%).	
Krajané	 si	 též	 uvědomují,	 že	 reprezentují	 Českou	 republiku	 v	 zahraničí	 a	 že	 šíří	 její	 dobré	 jméno	
(11	%).	Při	 zodpovídání	otázky	byla	 též	 zmíněna	získaná	 jazyková	znalost	 a	kulturní	 výměna	 (4	%),	
finanční	přínos	(podpora	příbuzných,	posílání	peněz	–	3	%)	a	zvýšení	turismu	(1	%).	Při	rozhovorech	
byl	 též	 vysloven	 názor,	 že	 Češi	 v	 zahraničí	 pomáhají	 dalším	 krajanům,	 kteří	 do	 daných	 států	 nově	
přicházejí	(1	%)	a	zaznělo	též,	že	jiné	skupiny	krajanů	jsou	pospolitější	a	pomáhají	si	více	(1	%).	

	

3.2.11. Návrhy	na	zlepšení	spolupráce	s	Českou	republikou	

Spektrum	námětů,	ke	kterým	se	krajané	při	této	otázce	vyjadřovali,	je	relativně	široké,	svědčí	o	tom,	že	
krajané	 nemají	 jedno	 ústřední	 téma	 a	 jejich	 priority	 se	 mění	 s	 typem	 pobytu	 v	 zahraničí,	 dále	
regionálně,	 také	podle	 toho,	zda	mají	děti	či	nikoli	 i	 s	 tím,	 jaké	mají	plány	do	budoucna.	Řadu	témat	
spojoval	 společný	 námět	 kvality	 a	 kultury	 komunikace	 na	 nejrůznějších	 úrovních.	 Respondenti	
zmiňovali	často	více	témat.	Procentuální	počet	tedy	značí,	kolik	procent	respondentů	téma	zmínilo.	

Největší	 počet	 respondentů	 se	 domníval,	 že	 by	 spolupráci	 s	 krajany	 nejvíce	 prospělo	 vstřícnější	
jednání	na	úřadech,	méně	byrokracie	a	více	flexibility	(24	%).	Doporučovali	digitalizaci	státní	správy	
(16	%)	 a	 centralizaci	 informací	 na	 jednom	 místě	 (9	%).	 Vytváření	 pravidel	 a	 norem,	 které	
nepředpokládají,	 že	 budou	 řešeny	 na	 velkou	 vzdálenost,	 je	 výrazným	 problémem	 celé	 české	
byrokracie	a	je	nutno	mu	věnovat	prioritní	pozornost.	S	tím	souvisí	i	další	téma	zmiňované	krajany,	a	
tím	je	umožnění	a	zjednodušení	voleb	zavedením	digitální	nebo	korespondenční	volby	(15	%).	Dalším	
zmiňovaným	tématem	bylo	vytváření	platforem	pro	vzájemnou	spolupráci	jako	jsou	například	Srdcem	
doma	nebo	Czexpats	 in	 Science	 a	 větší	 otevřenost	 vědecké	 spolupráce	 (16	%),	 vyskytl	 se	 též	námět	
většího	počtu	kulturních	akcí	pro	české	krajany	v	zahraničí	(7	%)	a	potřeba	studentských	pobytů	pro	
krajanské	 děti	 v	 ČR	 a	 usnadnění	 jejich	 návratu	 do	 škol	 v	 případě	 přestěhování	 do	 České	 republiky	
(2	%).	Ne	všichni	krajané	na	otázku	odpověděli,	někteří	neměli	žádný	podnět.	Někteří	vyjadřovali	též	
názor,	 že	 nic	 zlepšovat	 ani	 není	 třeba,	 nebo	 byli	 otázkou	 zaskočeni,	 protože	 neodcházeli	 z	 České	
republiky	s	představou,	že	s	ní	budou	spolupracovat	a	měli	za	to,	že	se	o	sebe	musí	postarat	sami.	

	

3.2.12. Další	náměty	krajanů	

Na	otázku:	Je	ještě	něco,	na	co	jsme	se	nezeptali,	co	bychom	měli	vědět?	Odpovídala	přibližně	třetina	
respondentů	záporně	s	tím,	že	už	vše	podstatné	bylo	řečeno.	Další	velká	skupina	krajanů	se	vracela	k	
otázce,	co	by	bylo	třeba	zlepšit	ve	spolupráci	mezi	krajany	a	státní	správou.	Znovu	zde	zazněla	otázka	
informovanosti.	Zazněly	návrhy,	že	by	informovanost	mohlo	zvýšit	zasílání	newsletteru	nebo	rozšíření	
systému	DROZD,	že	by	se	mohla	vytvořit	jedna	přehledná	informační	platforma,	kde	by	bylo	zřejmé,	co	
je	třeba	se	státní	správou	řešit	při	odchodu	do	zahraničí	i	při	návratu.	Zazněly	zde	náměty,	že	by	bylo	
třeba	si	brát	příklad	z	jiných	zemí	například	z	Polska,	Německa,	Francie	či	Slovenska,	že	by	bylo	třeba	
zlepšit	profesní	kulturu,	transparentnost,	mezinárodní	otevřenost,	že	by	bylo	třeba	klást	větší	důraz	na	
výuku	českého	jazyka	v	zahraničí.	Někteří	krajané	při	zodpovídání	této	otázky	též	zdůrazňovali,	že	si	
teprve	 v	 zahraničí	 uvědomili,	 jak	 kvalitní	 je	 v	 Čechách	 vzdělávací	 nebo	 zdravotní	 systém	 a	 též	
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pochválili	Ministerstvo	zahraničních	věcí,	že	se	pro	komunikaci	s	krajany	pokouší	něco	udělat	mimo	
jiné	i	tím,	že	sbírá	podněty	prostřednictvím	tohoto	šetření.	

	

4. Case	Studies	
Case	 studies	 je	 typ	 výzkumné	 procedury,	 kdy	 se	 výzkumný	 tým	 soustřeďuje	 na	 jeden	 případ	 nebo	
jednu	 studovanou	 jednotku,	 jejíž	 podrobnější	 vyhodnocení	 poslouží	 jednak	 k	hlubšímu	 porozumění	
studované	 entitě,	 jednak	k	porozumění	 dalších	případů	 vykazujících	podobné	 charakteristiky.	 Tento	
postup	 zahrnuje	 určitou	 selektivitu,	 která	 je	 ve	 vědě	 motivována	 jednak	 ekonomickými,	 jednak	
časovými	 důvody	 (vědec	 nemůže	 prozkoumat	 všechny	 výskyty	 do	 všech	 podrobností).	 Tato	
selektivnost	a	soustředění	se	na	vybrané	příklady	se	používají	prakticky	ve	všech	vědních	disciplínách.		

Vzhledem	k	malé	velikosti	vzorku	i	ke	zvolené	metodice	náboru	respondentů,	který	byl	do	značné	míry	
veden	 jejich	 samovýběrem	 (tj.	 samostatným	 a	 dobrovolným	 rozhodnutím	 respondentů	 zúčastnit	 se	
šetření),	nelze	vzorek	považovat	za	statisticky	reprezentativní.	Poznatky	získané	analýzou	získaných	
výpovědí	tedy	nemůžeme	generalizovat	na	českou	diasporu	jako	celek,	resp.	v	jednotlivých	zvolených	
státech.	Taková	generalizace	ovšem	v	případě	kvalitativních	šetření	ani	není	záměrem.	Šlo	nám	spíše	o	
hloubkovou	sondu	do	zkušeností	a	názorů	českých	krajanů,	kteří	cítí,	že	mají	k	otázce	svého	vztahu	k	
Česku	 co	 říci	 a	 mohou	 tak	 přispět	 ke	 změnám	 a	 vývoji	 v	 určitých	 oblastech	 krajanské	 politiky	 a	
kontaktu	české	společnosti	a	českých	institucí	s	diasporou	vůbec.		

V	případě	grantového	úkolu	jsme	vybrali	paritně	státy,	které	jsou	diferencovány	ve	vzdálenostech	od	
České	 republiky,	 jejich	 obyvatelé	 mají	 různé	 podmínky	 pro	 komunikaci	 s	 českými	 zastupitelskými	
úřady	a	současně	se	jedná	o	početné	komunity.	Jedná	se	o	státy,	které	mohou	mít	pro	Českou	republiku	
význačnější	přínos	a	měla	by	jim	být	věnována	pozornost.	

	

4.1. Case	Study	Velká	Británie	

Češi	ve	Velké	Británii	

Spojené	království	 je	u	Čechů	v	evropském	kontextu	velmi	oblíbenou	cílovou	destinací,	 zejména	pro	
svoji	 geografickou	 a	 kulturní	 blízkost	 (Pařízková	 2011).	 Podle	 údajů	Ministerstva	 zahraničních	 věcí	
České	republiky	žije	ve	Velké	Británii	v	současné	době	100	000	Čechů	(MZV	2020a).	Podle	statistiky	
OSN	 žilo	 v	roce	 2019	 ve	 Velké	 Británii	 35	906	 obyvatel,	 kteří	 se	 narodili	 v	České	 republice.	 Britský	
statistický	úřad	evidoval	ve	stejném	roce	ve	Spojeném	království	přibližně	44	000	osob	narozených	v	
Česku	a	37	000	českých	občanů	(Office	 for	National	Statistics	2020).	Odhady	počtu	osob	v	zahraničí	
hlásících	se	k	České	republice	se	tak	dle	dostupných	zdrojů	poměrně	výrazně	liší.	Není	to	dáno	pouze	
definicí	 samotného	 občana	 a	 deklarovanou	 státní	 příslušností,	 je	 to	 dáno	 i	 odlišným	 přístupem	 a	
metodikou	 hostitelských	 zemí	 ve	 zpracování	 statistických	 dat.	 Nejinak	 je	 tomu	 i	 u	 českých	 občanů	
žijících	ve	Velké	Británii.	Navíc	se	poté,	co	31.	ledna	2020	Spojené	království	vystoupilo	po	47	letech	
členství	z	Evropské	unie	a	v	souvislosti	s	následným	pobrexitovým	uspořádáním,	objevil	další	odhad,	
tentokrát	 obyvatel	 se	 statusem	 usedlíka.	 Tento	 status	 umožnil	 Čechům	 i	 občanům	 dalších	 zemí	
Evropské	 unie	 ve	 Velké	 Británii	 žít	 dál	 beze	 změny	 a	 se	 zachováním	 stejných	 práv	 jako	 před	
vystoupením	 Velké	 Británie	 z	Evropské	 unie.	 K	31.	 březnu	 2021	 obdrželo	 požadovaný	 status	 něco	
málo	 přes	 37	000	 Čechů	 a	 dalších	 19	000	 získalo	 předběžný	 status	 usedlíka,	 který	 se	 uděluje	
obyvatelům,	kteří	na	britských	ostrovech	pobývají	 zatím	kratší	dobu	než	pět	 let	 (Humpálová	2021).	
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Přestože	 onen	 status	 má	 zaručit	 stejná	 práva	 a	 život	 jako	 v	předbrexitové	 době,	 v	části	 krajanské	
společnosti	 vzbuzuje	 toto	 nové	 uspořádání	 nejistotu	 a	 obavy	 (Marek	 2020).	 To	 dokládá	 i	 42letý	
respondent	z	Manchesteru:	„Jedna	věc,	která	byla	upozaděná,	a	to	bylo	v	průběhu	těch	jednání	o	brexitu	
a	pobrexitovém	uspořádání,	přišlo	mi,	že	ti	občané	žijící	dlouhodobě	v	zahraničí	nebyli	tou	českou	stranu	
bráni	 v	potaz.	Mluvilo	 se	 o	 tom,	 byli	 nějaký	 reportáže,	 ale	 oficiálně	 ty	 naše	 práva…	 teď	 třeba	 nastává	
situace,	 kdy	 v	květnu	 tady	 budou	 volby	 komunální	 a	 bude	 to	 zřejmě	 první	 volby,	 kdy	 nám	 nebude	
umožněno	volit	jako	občanům	EU.	Záleží	to	na	recipročním	uspořádání.	Takže	když	se	třeba	polská	vláda	
dohodne	 s	britskou	 vládou,	 že	 bude	 možné	 volit	 v	Polsku,	 tak	 oni	 to	 recipročně	 dovolí	 Polákům	 tady.	
Záleží	to	na	jednání	mezi	vládou	českou	a	britskou.	To	se	neví,	jestli	to	jednání	vůbec	probíhá	a	jak,	jestli	
se	o	tom	někde	mluví,	nemluví,	jsme	v	takovým	limbu,	i	když	nevím,	kolik	lidí	to	zajímá,	ale	je	to	taková	
jedna	věc.“	

Ohledně	geografického	rozložení	nalezneme	Čechy	po	celém	území	Spojeného	království,	 jejich	větší	
koncentraci	pak	 lokalizujeme	zejména	v	Londýně,	Manchesteru	a	na	 jihu	Skotska	(ONS	2019).	České	
občany	vážou	k	území	Velké	Británie	i	historické	vazby.	Češi	zde	tak	žijí	rozptýleni	po	celé	zemi	a	jejich	
motivace	 k	odchodu	 se	 měnily.	 Objevili	 se	 zde	 náboženští	 exulanti	 z	doby	 protireformace,	 migrace	
související	s	první	světovou	a	zejména	druhou	světovou	válkou	(v	letech	1938–1939	zaznamenáváme	
první	 významnější	 migrační	 vlnu,	 kdy	 čeští	 občané	 prchali	 před	 hrozbou	 nacistické	 perzekuce	 se	
snahou	 získat	 ve	 Spojeném	 království	 azyl	 (MZV2020b)),	 následují	 imigrace	 související	 s	převratem	
v	roce	1948	a	1968,	obecně	pak	politická	a	ekonomická	migrace	v	letech	1948–1989	a	nová	migrace	po	
roce	1989	včetně	žadatelů	o	mezinárodní	ochranu	romského	původu,	jejichž	výrazné	vlny	kulminovaly	
mezi	 lety	 1999–2002	 a	 kteří	 vytvořili	 významné	 komunity	 v	Londýně,	 Bradfordu,	 Birminghamu	 a	
dalších	průmyslových	městech.	Skóre	ekonomických	migrantů	vzrostlo	pak	výrazně	po	roce	2004,	po	
vstupu	 České	 republiky	 do	 Evropské	 unie,	 kdy	 se	 otevřela	 cesta	 především	 za	 finančně	 dobře	
ohodnoceným	pracovním	uplatněním.	

Podle	dostupných	statistik	jsou	Češi	i	ostatní	občané	ze	zemí	Evropské	unie	přitahováni	do	Spojeného	
království	 především	 vidinou	 ekonomického	 výdělku,	 pro	 vysokoškolsky	 vzdělané	 je	 zde	 příležitost	
k	nabytí	 zahraničních	 zkušeností	 v	podobě	 výměnných	 pobytů	 a	 stáží.	 Podle	 autorů	 Vavrečkové,	
Musila	 a	 Baštýře	 (2007)	 je	 česká	 migrace	 do	 Velké	 Británie	 genderově	 vyrovnaná,	 věkově	 spíše	
oscilující	 v	kategoriích	 mladých	 lidí	 do	 třiceti	 let	 a	 časově	 zvýšená	 v	letních	 měsících	 z	důvodů	
snadnějšího	výdělku	při	sezónních	brigádách.	 Jak	podotýká	Pařízková	(2011)	a	data	sbíraná	v	letech	
2010–2014	(WVS	2019),	a	též	jsme	se	s	podobným	názorem	shledali	u	námi	oslovených	respondentů,	
je	 mimo	 kulturní	 blízkost	 a	 podobné	 fungování	 společnosti	 vyzdvihován	 v	mnohém	 tolerantnější	
přístup	 Spojeného	 království	 k	otázkám	 integrace	 cizinců,	 problémům	 environmentální	 ochrany,	
osobní	 orientace	 jedinců,	 např.	 ve	 vztahu	 k	LGBT	 komunitám,	 genderová	 problematika	 a	 občanská	
participace	 v	politickém	 a	 ekonomickém	 životě	 (Letošníková	 2020).	 Díky	 přítomnosti	 většího	
množství	etnických	skupin	je	ve	Velké	Británii	tolerováno	větší	množství	životních	a	názorových	stylů	
a	 existence	 rozmanitých	 subkultur,	 kdy	 čeští	migranti	 sami	 sebe	 navíc	 veskrze	 nepovažují	 za	 nějak	
výrazně	vyčnívající	či	vyhraněné	etnikum	(Beková	2010).	

	

Výběrový	soubor	

Z	osob,	 které	 se	účastnily	 dotazníkového	 šetření,	 dále	 z	 osob,	 které	 svolily	 následně	k	hloubkovému	
rozhovoru	a	z	osob,	které	byly	díky	osloveným	informantům	získány	tzv.	snowball	metodou,	se	utvořil	
výběrový	 soubor,	 který	 však	nelze	 považovat	 za	 statisticky	 reprezentativní	 a	 výsledky	 získané	 z	něj	
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nelze	 generalizovat	 a	 aplikovat	 na	 celou	 zkoumanou	populaci.	 Určitý	 náhled	na	 charakteristiky	 celé	
skupiny	Čechů	ve	Velké	Británii	nám	však	do	určité	míry	může	poskytnout.	Náš	výběrový	soubor	se	
skládal	z	8	tzv.	expatů,	kde	byly	rozhovory	provedeny	s	5	osobami,	z	toho	4	ženami	a	1	mužem,	věkový	
průměr	činil	28	 let,	nejvyšší	dosažené	vzdělání	bylo	vysokoškolské	vzdělání,	doktorské.	Druhou	část	
výběrového	 souboru	 tvořilo	 29	 osob,	 z	nichž	 byly	 rozhovory	 provedeny	 s	17	 osobami,	 z	toho	 10	
ženami	 a	 7	 muži,	 věkový	 průměr	 se	 pohyboval	 okolo	 39	 let,	 dosažené	 vzdělání	 středoškolské	
s	maturitou	bylo	zjištěno	u	4	osob,	vysokoškolským	vzděláním	disponovalo	13	osob.	Rozhovory	byly	
tedy	provedeny	s	celkem	22	osobami,	z	toho	14	ženami	a	8	muži.	

	

Výběrový	soubor	a	vazby	na	Českou	republiku	

Větší	 část	 české	populace	nevyhledává	 české	 společenské	organizace	 a	 sítě,	 část	 se	pravidelně	nebo	
příležitostně	 sdružuje.	 Server	Krajane.net	 evidoval	 k	14.	10.	2022	ve	Spojeném	království	 celkem	26	
spolků	 a	 sdružení,1	Ministerstvo	 zahraničních	 věcí	 ČR	 uvádí	 29	 názvů	 společenství	 a	 kontaktů.2	 Při	
porovnání	zemí,	které	byly	vybrány	pro	case	studies,	vyplývá,	že	Velká	Británie	je	zemí,	kde	kontakt	s	
českými	organizacemi	a	sociálními	sítěmi	v	cílové	destinaci	není	klíčový.	Transnacionalismus,	potřeba	
kontaktu	s	Českou	republikou,	komunikace	s	příbuznými,	známými,	blízkými,	se	může	ve	značné	míře	
odehrávat	fyzickým	kontaktem.	Stále	platí,	že	mnozí	informanti,	navzdory	více	či	méně	plánovanému	
návratu,	hodlají	svůj	život	v	budoucnu	vést	 i	nadále	v	transnacionálním	poli,	které	přesahuje	hranice	
České	republiky	a	Velké	Británie	(Letošníková	2020).	 „O	návratu	uvažuju	poslední	dobou	čím	dál	 tím	
víc,	 budu	 hledat	 práci	 i	 v	 ČR,	 okolo	 střední	 Evropy	 bude	 naše	 základna;	 s	 přítelem	 budeme	 cestovat	 v	
dodávce	 (je	 Čech,	 pracuje	 pro	 ČR,	 ale	 na	 dálku).“	 (žena,	 26	 let)	 Zároveň	 se	 jedná	 o	 zemi,	 kam	 česká	
populace	 jezdí	 za	 vzděláním	 a	 vysoce	 kvalifikovanou	 prací,	 ve	 které	 se	 vytvářejí	 specifické	
kosmopolitní	 komunity	 s	 vlastní	 akademickou	kulturou.	Ve	 výběrovém	souboru	 je	 to	patrné	 tím,	 že	
zde	výrazně	převládají	věkové	kategorie	mezi	30–40	lety,	že	ve	výběrovém	souboru	pro	kvantitativní	
i	kvalitativní	 šetření	 dominují	 vysokoškoláci	 a	 že	 Češi	 ve	 Velké	 Británii,	 následně	 po	 Německu,	
nejméně	vyhledávají	české	formalizované	instituce	přímo	v	zemi,	kde	pobývají.	

Podle	 počtu	 let	 strávených	 v	 cizině	 se	 výrazná	 většina	 populace	 ve	 výběrovém	 souboru	 narodila	 v	
České	 republice.	 Jak	 ukazují	 hloubkové	 rozhovory	 i	 kvantitativní	 šetření,	 tuto	 populaci	 pojí	 k	 České	
republice	především	příbuzenské	vazby	na	rodiče,	sourozence,	přátele	a	známé	z	místa	bydliště	a	ze	
vzdělávacích	institucí,	kterými	v	České	republice	prošli	(viz	také	Janurová	2018).	Tato	kategorie	nové	
emigrace	 ve	 Velké	 Británii	 výrazně	 kvantitativně,	 alespoň	 v	našem	 šetření,	 upozaďuje	 migrační	
skupiny	 Čechů,	 kteří	 do	 Velké	 Británie	 přišli	 před	 rokem	 1989	 a	 kteří	 se	 již	 vzhledem	 k	časového	
odstupu,	 z	důvodu	 oslabení	 rodinných	 vazeb	 i	 z	důvodu	 vyšší	 integrovanosti	 do	 nového	 prostředí,	
musí	spolehnout	na	zprostředkování	kontaktů	s	českou	společností	a	kulturou	formálními	institucemi.	
V	našich	vzorcích	je	patrné,	že	velká	část	osob	českého	původu	oslovených	ve	Velké	Británii	se	styku	s	
Čechy	a	participace	na	kulturních	či	jiných	akcí	s	krajany	neúčastní.	Někdy	se	též	odvolávají	na	‘českou	
mentalitu’,	ať	už	v	osobní	či	profesní	oblasti.	To	dokládá	i	muž,	36	let,	Edinburgh:	„Toto	je	věc,	která	se	
děje	velice	často,	já	jsem	se	o	tom	bavil	se	svými	kolegy	třeba	z	Německa	a	tak,	a	ono	spousta	lidí,	která	
takhle	 jede	 do	 zahraničí,	 tak	 jeden	 z	hlavních	 důvodů,	 proč	 jedou	 do	 zahraničí,	 je	 proto,	 že	 jsou	

	

1	https://archiv.krajane.net/societyList.view?id=74	(navštíveno	14.10.	2022).	
2	https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/adresare/adresare-
velka_britanie_adresar_krajanskych.html	(navštíveno	14.	10.	2022). 
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nespokojení	s	tím,	jak	to	funguje	u	nich	u	doma,	nebo	že	jsou	nespokojení	s	Čechy	a	tak,	takže	taková	ta	
snaha	 stýkat	 se	 se	 spoluobčany,	 kvůli	 kterým	 vlastně	 odjíždíte,	 je	 docela	 malá.	 A	 jak	 říkám,	 kolegové	
z	Francie,	 Německa,	 neříkám,	 že	 všichni,	 ale	 víceméně	 většina	 z	nich	má	 ten	 podobný	 pocit,	 takže	 ani	
nebyla	žádná	snaha	Čechy	vyhledávat	nebo	se	s	nima	bavit.“	

Výpovědi	 oslovených	 respondentů	 se	 v	této	 oblasti	 vzájemně	 v	 mnohém	 podobají,	 ukázkovým	
příkladem	 mohou	 být	 dva	 níže	 citovaní	 respondenti,	 muž	 a	 žena	 z	 oblasti	 Skotska.	 Shrnujícím	
názorným	 příkladem	může	 být	 výrok	 respondentky	 (35	 let):	 „Nejela	 jsem	 do	 zahraničí,	 abych	 se	 tu	
primárně	 setkávala	 se	 svejma	 spoluobčanama.	 Nechci	 tvrdit,	 že	 jsou	 v	 Česku	 všichni	 stejný,	 ale	 je	 to	
taková	ta	převažující	nálada,	nebo	jak	to	nazvat…“	Tato	citovaná	respondentka	se	vydala	do	zahraničí	
se	 svým	 manželem	 primárně	 za	 hledáním	 uplatnění	 ve	 své	 profesi,	 pro	 kterou	 v	 České	 republice	
nenalézala	 dostatečný	 prostor.	 Na	 druhou	 stranu	 dodává,	 že	 přestože	 se	 kontaktu	 s	 Čechy	 spíše	
vyhýbá,	 „bylo	 by	 docela	 dobrý,	 kdyby	 se	 některý	 věci	 děly,	 ale	 já	moc	 ani	 nevím,	 kde	 ten	 spolek	 najít,	
protože	tady	[ve	Skotsku]	Češi	dost	ubyli…	byl	coronavirus,	ubyla	práce,	pak	se	vystoupilo	z	EU,	spoustu	
lidí	to	přestalo	bavit,	tak	se	odporoučeli.	Takže	se	nijak	neangažuju…“		

Slova	zmíněné	respondentky	doplňuje	také	muž	(36	let),	který	se	„s	Čechy	také	moc	nebaví,“	ale	nějaké	
akce	ze	strany	českého	státu	by	uvítal.	 Iniciativu	by	nespatřoval	pouze	ve	spolkových	aktivitách,	ale	
rád	by	viděl	zájem	i	ze	strany	ambasád.	Jako	příklad	dobré	praxe	zmiňuje	aktivity	japonské	ambasády	
v	 ČR:	 „Když	 jsem	 se	 stěhoval,	 tak	 jsem	 sledoval,	 jestli	 tu	 jsou	 nějaké	 komunity,	 ale	 oni	 se	 spíš	 baví	 na	
sociálních	 sítích	a	 já	nejsem	na	 facebooku,	není	nic,	 že	by	ambasáda	avizovala	něco,	 to	 se	moc	neděje,	
nějaké	 festivaly	 české	 kultury…	Tohle	má	pěkně	 udělána	 třeba	 japonská	 ambasáda	 v	 Čechách,	 pořádá	
pravidelné	akce,	kde	se	Japonci	a	příznivci	japonské	kultury	mohou	setkat	a	bavit,	posílá	newslettery,	a	to	
se	děje	 i	 tady,	 bývají	 různé	 festivaly,	 třeba	 japonského	 filmu…	 to	 se	 s	 českou	komunitou	až	 tak	neděje,	
takže	vlastně	ani	není,	jak	se	setkávat.“	Tato	zprostředkovaná	respondentova	zkušenost	je	o	to	cennější,	
že	se	netýká	pouze	života	ve	skotském	Edinburghu,	ale	pokrývá,	i	když	jen	okrajově	a	v	omezené	míře,	
i	zkušenosti	s	jeho	životem	v	Londýně	a	Manchesteru.	

Podle	 zkušeností	 jiných	 badatelů	 se	 také	 ukazuje,	 že	 v	tomto	 ohledu	 nazírání	 na	 ʽčeskou	mentalituʼ	
ovlivňuje,	 zda	 dotyčný	migrant	 z	etnicky	 téměř	 homogenní	 země,	 jakou	Česká	 republika	 donedávna	
byla	a	stále	do	určité	míry	je,	je	či	není	pamětníkem	z	dob	socialismu.	Ukazuje	se,	že	zástupci	starších	a	
mladších	 generací	 řeší	 odlišné	 problémy,	 jinak	 nahlížejí	 na	 názorovou	 různorodost,	 jinak	 vnímají	
bipolárnost	černobíle	viděného	světa	(Beková	2010).	Podle	35leté	respondentky	a	jejích	přátel	by	bylo	
dobré,	 kdyby	 Česká	 republika	 konečně	 přestala	 shazovat	 veškerou	 odpovědnost	 na	 kolektivního	
viníka	všeho	(komunismus)	a	postavila	se	k	věcem	čelem:	 „Bylo	by	hrozně	dobře,	kdyby	se	 lidi	pořád	
přestávali	odvolávat	na	ten	blbej	komunismus	a	furt	to	používat	jako	výmluvu	–	něco	u	nás	nejde,	protože	
jsme	 měli	 komunismus,	 případně	 něco	 u	 nás	 nejde,	 protože	 my	 máme	 ty	 specifický	 středoevropský	
podmínky…	to	jsou	prostě	řeči.	(…)	Západ	nám	přece	nemůže	nic	říkat,	protože	oni	komunismus	neměli	a	
prostě	tak	nevědí	o	co	jde,	no	nevědí,	ale	to	neznamená,	že	nám	to	nemůžou	říct,	že	jo.	Ale	je	jasný,	že	to	
v	těch	lidech	je	hluboký…	je	to	dost	dlouho…	už	to	bude	za	chvíli	35	let…	v	tomhle	kontextu,	když	někde	
slyším	–	ale	my	jsme	měli	komunismus	–	tak	to	se	mi	už	otevírá	kudla	v	kapse.“	

Přestože	se	velká	část	dotazovaných	Čechů	žijících	ve	Velké	Británii	vymezuje	vůči	svým	krajanům	a	
neúčastní	 se	spolkových	aktivit,	 jsou	velmi	často	v	neformálním	kontaktu	s	jinými	Čechy	v	zahraničí.	
Ze	68	%	žijí	v	manželském	či	partnerském	soužití,	 jejich	partneři	 jsou	z	největší	 části	 s	nimi	v	cílové	
destinaci,	to	znamená,	že	respondenti	zpravidla	neposílají	peníze	rodině	do	Čech.		
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Vzhledem	 k	tomu,	 že	 jsou	 v	 Čechách	 narození	 a	 mají	 zde	 příbuzné,	 někdy	 majetky,	 velmi	 často	
bankovní	 konta	 a	 další	 sociální	 i	 ekonomická	 pojítka,	 o	 dění	 v	České	 republice	 se	 nadále	 výrazně	
zajímají,	mají	zájem	o	politickou	participaci	a	občanských	život	v	České	republice.	Kromě	rodiny	často	
neparticipují	 na	 dalším	 společenském	 životě	 v	místě	 bydliště,	 ale	 využívají	 instituce	 státní	 správy	 i	
samosprávy.	Velmi	často	propojují	svůj	život	ve	Velké	Británii	s	návštěvami	České	republiky.	

	

Češi	ve	Velké	Británii	a	krajanská	problematika	

Vzdělaní	 respondenti	 ve	 výběrovém	 souboru	 kvitují	 spolupráci	 dalších	 zahraničních	 institucí	 a	
navazování	kontaktů	s	krajany,	např.	německou	iniciativu	Goetheho	institutu,	či	francouzskou	aktivitu	
CEFRES	 centra	 apod.	 Z	 výpovědí	 respondentů	 vyplývá,	 že	 by	 uvítali	 ze	 strany	 českého	 státu	 rozvoj	
kulturních	 a	 společenských	 iniciativ	 nejen	 ve	 spolcích	 samotných,	 ale	 i	 směrem	 ven	 ze	 státních	
institucí,	nejčastěji	ambasád.	Už	samotné	projevení	zájmu	o	komunitu	Čechů	v	zahraničí	v	místě	jejich	
pobytu	 by	 bylo	 jistě	 žádoucí	 a	 oceňovanou	 aktivitou	 ze	 strany	 českého	 státu,	 které	 by	 napomohlo	
dalšímu	rozvíjení	českých	komunit	a	jejich	vzájemné	kooperaci.	„Neexistuje	festival	českého	filmu	nebo	
týden	české	kuchyně,	kulturní	akce,	předčítání	 literatury…	není	pro	mě	vlastně	důvod,	proč	 tam	zajít	a	
není	 to	 místo,	 kde	 by	 se	 Češi	 shromažďovali.	 Jsou	 země,	 které	 když	 jsou	 třeba	 volby,	 pořádá	 jejich	
ambasáda	třeba	nějakou	zahradní	party,	grilovačku	nebo	něco	takového…	Protože	Češi	nemají	žádného	
Goetheho	institut,	nemají	žádný	koncept,	který	by	vyváželi	do	zahraničí,	tak	tohle	břímě	musí	zůstat	na	
ambasádách	a	ty	to	bohužel	nedělají.	Jen	diplomatické	akce,	vyšší	kulturu,	to	ano,	ale	k	nám	obyčejným	
lidem	nikoli,	“	(muž,	36	let).	

Dále	 respondenti	 v	 hloubkových	 rozhovorech	 zmiňovali,	 vyjma	 stesků	 ohledně	 administrativních	
záležitostí,	 zkostnatělosti	 byrokratického	 aparátu	 a	 nedostatečné	 snahy	 o	 sjednocení	 informací	 na	
jednom	místě	[„Tak	třeba	dát	informace	na	centrální	portál,	ze	kterýho	by	se	dalo	dostat	na	různý	další	
věci,	jednání	s	úřadama,	aby	to	bylo	všechno	sjednocený	na	nějakém	jednom	místě…“	(muž,	42	let)],	že	by	
byli	 rádi,	 kdyby	 mohli	 nějak	 své	 v	 zahraničí	 nabyté	 zkušenosti,	 ať	 už	 profesní	 know-how	 či	 další	
sociální	 dovednosti,	 sdílet	 a	 zprostředkovávat	 dále,	 jak	 mezi	 sebou	 navzájem,	 tak	 směrem	 ven	 do	
České	 republiky.	 „Asi	 by	 se	mi	 dost	 líbilo,	 kdyby	 se	 uskutečňovala	 jakási	 kulturní	 výměna,	 něco	 v	 tom	
smyslu,	že	někdo	někde	byl,	leccos	viděl	a	všechno	možný	ví,	tak	by	bylo	hezký	to	dát	do	nějakýho	modu	
znalostí,	nějak	to	institucionalizovat.	Třeba	nějaký	spolek.	Bylo	by	hezký,	kdyby	se	stát	taky	trochu	staral	
o	to,	jak	z	nás	vytahat	naše	zkušenosti	a	znalosti,	který	jsme	různě	pobrali.“	(žena,	35	let)	Po	dotazování	
na	 podrobnosti	 a	 nápad,	 jak	 by	 se	 dalo	 něco	 takového	 uskutečnit,	 si	 sama	 respondentka	 neuměla	
odpovědět,	avšak	to	podstatné	shrnula	následovně:	„Nad	tím	bych	se	musela	dost	zamyslet,	ale	mně	by	
se	prostě	líbilo,	kdyby	na	tom	bylo	někde	vidět,	že	o	to	má	někdo	zájem.	Mně	to	nepřipadá	až	tak	blbý	ve	
smyslu,	že	něco	vědět,	je	vždycky	lepší	než	nic	nevědět.	Neříkám,	že	se	musí	všechno	implementovat,	ale	ty	
myšlenky,	když	tam	někde	budou,	tak	je	to	vždycky	lepší…“	(žena,	35	let).	

Další	 zajímavou	oblastí	 je	 zprostředkování	 informací	 ze	 strany	 českého	 státu,	 ať	 už	 se	 týkají	 dění	 v	
České	republice	či	v	zahraničí,	místě	pobytu	respondentů.	Jako	dobré	vodítko	může	posloužit	aplikace	
Dobrovolné	registrace	občanů	při	cestách	do	zahraničí	(DROZD),	která	poskytuje	krajanům	v	zahraničí	
aktuální	 informace	 o	 událostech	 dějících	 se	 v	 jejich	 bezprostředním	 okolí	 za	 pomoci	 hromadných	
emailů.	 Krajané	 tak	mají	 k	 dispozici	 varování	 před	 hrozícím	nebezpečím	 a	 důležité	 informace.	 Tato	
aplikace	 má	 však	 dvě	 nevýhody	 dle	 názoru	 respondentů:	 počítá	 pouze	 s	 krátkodobými	 pobyty	 a	
informace	 z	 ní	 zasílané	 jsou	 zpožděné.	 „Registrace	 automaticky	 předpokládá,	 že	 jste	 tam	 na	 chvíli	 a	
vůbec	nepředpokládá,	že	jste	tam	třeba	na	rok.	A	druhá	věc	je,	že	ty	zprávy	jsou	strašně	zpožděný,	posílají	
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je	třeba	za	půl	dne,	co	se	něco	odehrálo,	což	je	pozdě.	A	to	je	typicky	služba,	kterou	kdyby	stát	poskytoval,	
mohly	by	to	být	 i	 info	o	kulturních	událostech,	bych	uvítal.	Bylo	by	dobré,	kdyby	stát	poskytoval	nějaký	
základní	 informační	 servis,	 který	zjevně	umí	poskytovat,	 jenom	ho	nemá	dotažený	do	konce	a	zároveň,	
když	už	má	moje	kontaktní	údaje,	tak	mi	také	řekne,	co	se	děje	za	akce	v	mojí	zemi.	Úřad	městské	části	
má	můj	email,	má	můj	telefon,	MZV	to	samé,	nevím,	proč	by	mi	nemohlo	poslat	newsletter	stejně,	jako	to	
třeba	dělá	ta	japonská	ambasáda	v	Čechách	jednou	za	měsíc,	co	se	děje	v	Čechách	za	kulturní	události.	
Byl	 bych	 rád	 za	 notifikace,	 které	 by	 chodily	 ke	 mně.	 Mohl	 by	 to	 být	 i	 třeba	 Twitter,	 který	 sice	 já	
nepoužívám,	ale	ono	by	se	to	ke	mně	dostalo	přes	známé,“	(muž,	36	let).	

	

Vybrané	případy	respondentů	

• Muž,	střední	věk,	Londýn,	vysokoškolák	

Odešel	před	více	než	10	lety	původně	na	Nový	Zéland,	ale	přestěhoval	se	do	Velké	Británie,	protože	se	
na	Novém	Zélandu	cítil	příliš	izolován.	V	Čechách	vystudoval	uměleckou	školu,	ale	na	původní	profesi	
rezignoval,	 neboť	 její	 využití	 ve	 Velké	 Británii	 by	 znamenalo	 uspět	 v	 obrovské	 konkurenci.	 Pracuje	
jako	 vrátný	 v	 recepci	 a	 je	 zcela	 spokojen	 i	 při	 tom,	 že	 nevyužije	 svoji	 kvalifikaci	 a	má	nižší	 sociální	
status.	 Jeho	výdělek	mu	postačuje	na	to,	aby	mohl	cestovat,	což	ho	vždycky	bavilo.	Na	otázku,	 jak	se	
začlenil	do	britské	společnosti,	reagoval	tak,	že	v	Londýně	je	především	kosmopolitní	společnost	a	že	
přichází	 do	 styku	 s	mnoha	 národnostmi	 a	 přátele	má	mezi	 různými	 imigranty	 i	mezi	místními.	Má	
známé	i	mezi	místními	Čechy,	ale	cíleně	českou	společnost	nevyhledává.	Do	Čech	jezdí	za	příbuznými,	
a	 to	mu	vyhovuje.	Návrat	v	nejbližší	době	nepředpokládá.	Problémy	s	kontakty	 s	Českou	 republikou	
nemá.	 Vidí	 ale,	 že	 úřední	 styk	 je	 málo	 pružný.	 Ty	 nejdůležitější	 doklady	 se	 stále	 musí	 vyřizovat	
papírově	a	s	osobní	přítomností,	oceňuje	ale,	že	v	období	pandemie	se	řada	drobnějších	úkonů	začala	
vyřizovat	elektronicky.	

	

• Žena,	střední	věk,	Manchester	

Odešla	do	velké	Británie	jako	středoškolačka,	pracovala	v	řadě	nekvalifikovaných	profesí	(poprvé	zde	
byla	jako	au	pair),	našla	si	zde	přítele,	imigranta	z	jiné	země,	vystudovala	a	nyní	pracuje	v	nevládní	a	
neziskové	organizaci.	Původně	neplánovala,	že	zde	zůstane	na	trvalo.	Tím,	že	byla	Velká	Británie	v	EU,	
tak	jí	nepřipadalo,	že	činí	přestěhováním	nějaké	zásadní	rozhodnutí.	Pracovala	v	českém	komunitním	
centru,	dostává	se	do	kontaktu	s	českými	klienty	 i	klientkami,	spolupracuje	s	českými	organizacemi,	
jezdí	 do	 Čech	 pravidelně	 za	 rodinou	 několikrát	 do	 roka.	 Vyhovovalo	 by	 jí	 jezdit	 na	 část	 roku,	
odpočinout	 si	 tam,	 návraty	 do	 Čech	 nevnímá	 jako	 dovolenou,	 ale	 jako	 čas,	 který	 je	 více	 méně	
bezstarostný.	V	Česku	si	to	užívá,	má	tam	malou	chaloupku	na	dovolené.	Cítí	se	doma	na	obou	místech,	
ale	 do	Čech	 si	 návrat	 nedovede	představit,	 přestože	 rodinu	 částečně	podporuje.	 Byla	 i	 v	 kontaktu	 s	
Ministerstvem	zahraničí,	ale	v	tuto	chvíli	spolupráci	nerealizuje.	Pokud	potřebuje	vyřídit	něco	s	úřady,	
realizuje	to	radši	v	ČR.	Přes	konzulární	služby	je	to	podle	jejího	názoru	nepružné:	

„Jako	příklad	můžu	uvést	konzulát	v	Manchesteru.	Tam	mají	systém,	že	se	dá	objednávat	pouze	mezi	
devátou	a	jedenáctou	hodinou	telefonicky	a	jestli	uvidíte	(ukazuje	mi	na	obrazovku	mobil	–	pozn.	ZU)	
290	pokusů	o	hovor	na	konzulát,	aby	se	člověk	dovolal,	takže	po	290	pokusech,	kdy	jsem	to	vyloženě,	
to	člověk	tady	opravdu	musí	vytáčet	jednu	za	druhou,	stále	obsazené	ta	linka,	tak	tam	najít	takovou	tu	
pauzičku,	 kde	 zrovna	 nikdo	 nevolá.	 (…)	 Lidi	 opravdu	 říkají	 že	 to	 trvá	 dny	 týdny	 se	 tam	dovolat	 do	
Manchesteru	a	nejbližší	volný	termín	je	za	tři	měsíce,	takže	asi	tak…	Naštěstí	pro	mě	teď	to	není	nějak	



	
	

	
	

Strana	47/82	
TITBMZV919	–	Výzkum	potřeb	krajanských	komunit	ve	vybraných	zemích	z	hlediska	udržení	jejich	vazeb	na	ČR	
Poslední	revize	dokumentu:	15.	11.	2022	

	

akutní,	 protože	 se	 zrovna	 nikam	 nechystám.	 Takže	 třeba	mně	 trvalo	 několik	 hodin	 se	 tam	 dovolat,	
jeden	 den	 jsem	 si	 sedla,	 několik	 hodin	 strávených	 na	 telefonu,	 potom	 ten	 hovor	 trval	 tři	 minuty	 a	
objednali	 mě	 za	 tři	 měsíce,	 takže	 celkově	 myslím	 ten	 systém	 pro	 někoho,	 kdo	 něco	 potřebuje	 víc	
urgentně,	není	úplně	nejlepší."	Na	ambasádě	v	Londýně	lze	naštěstí	více	věcí	vyřídit	e	mailem.“	

Deklaruje,	že	žije	podle	vlastních	představ,	má	britské	občanství	a	nemá	pocit,	že	by	se	měla	do	Čech	
stěhovat	na	stálo.	Vyhovovalo	by	jí	trávit	léto	v	Čechách	a	na	zimu	se	vracet	do	Velké	Británie.	

	

Závěr	a	doporučení	

Češi	ve	Velké	Británii	–	rozvoj	komunit	v	zahraničí	

Z	rozhovorů	ve	výběrovém	souboru	postupně	vykrystalizovalo	několik	oblastí,	které	jsou	pro	krajany	
z	různých	 důvodů	 a	 v	různých	 životních	 etapách	 důležité.	 Ohledně	 rozvoje	 krajanských	 komunit	 ve	
vybraných	 zemích	 se	 Velká	 Británie	 jeví	 jako	 země,	 na	 které	 krajané	 oceňují	 především	 vstřícný	
přístup	 a	 jednání	 s	lidmi.	 Otevřenost	 a	 laskavost,	 pocit	 svobody	 a	 pocit	 větší	 neformálnosti	 a	
uvolněnosti	v	pracovním	i	akademickém	prostředí	(Letošníková	2020)	generují	postupně	nové	vzorce	
a	mody	chování,	posun	a	reinterpretaci	hodnot,	které	lze	označit	za	sociální	remitence	a	které	se	snaží	
krajané	zprostředkovat	svým	nejbližším,	tedy	rodině,	přátelům,	kolegům	a	známým	v	České	republice.		

Naprostá	většina	respondentů	se	cítí	ve	společnosti	Velké	Británie	a	místě	svého	bydliště	velmi	dobře	
integrovaná	 a	 hodnotí	 integrační	 politiku	 státu	 jako	 pozitivní	 a	 vstřícnou,	 i	 díky	 etnické	 a	 kulturní	
rozmanitosti	 velkého	 množství	 etnických	 menšin,	 které	 je	 obklopují,	 zejména	 ve	 větších	 městech.	
Neváhají	 pak	 často	dávat	Velkou	Británii	 za	příklad	České	 republice:	 „A	 s	tím	 jsem	měla	 fakt	 dobrou	
zkušenost,	protože	ti	úředníci	tam	jsou	všichni	jako	proškolený,	všechno	vysvětlujou,	jsou	takoví,	že	mluvěj	
poměrně	srozumitelným	jazykem,	to	jsem	zařizovala	v	Manchesteru,	ale	ono	to	je,	co	jsem	slyšela	jiný	lidi,	
víceméně	 to	 samý	 i	 jinde,	 že	 to	mají	zvládnutý,	protože	právě	 jsou	zvyklí	 jednat	 s	lidma,	který	anglicky	
uměj	jenom	ʽtakňákʼ		a	s	lidma,	co	jsou	různě	vystresovaný	z	toho,	že	se	musejí	bavit	s	nějakým	úředníkem	
a	tak,	takže	oni	 jsou	na	jednu	stranu	hrozně	splachovací	ti	úředníci,	že	 jsou	takoví	 jako	klidní	a	hrozně	
jako	helpful,	všechno	vysvětlej	a	tak.	To	byl	rok	2015.	A	v	tý	době	jsem	z	toho	byla	úplně	na	větvi.	Protože	
moje	zkušenosti	s	českýma	úředníkama	byly	úplně	strašný,“	(žena,	35	let).	

	

To,	co	by	z	pohledu	krajanů	bylo	dobré	posunout	dále,	lze	rozdělit	do	následujících	kategorií:	

1) Kulturní	 výměna	 mezi	 Velkou	 Británií	 a	 Českou	 republikou	 →	 uskutečnit	 oboustrannou	
kulturní	výměnu	mezi	těmito	dvěma	zeměmi,	zakotvit	provázanost	a	otevřenost	na	obou	stranách.	

„Myslím,	 že	 dobře	 teď	 funguje	 ta	 komunita	 Czexpats	 in	 Science,	 tohle	 je	 dobrý	 směr	 v	 propojování	
lidí,“	(žena,	33	let).	

„Bylo	 by	 dobré	 využívat	 více	 zkušeností	 a	 kvalit	 krajanů	 pro	 blaho	 Česka.	 Sama	 spoluorganizuju	
platformu	"Srdcem	doma"	–	jakýsi	most	mezi	krajany	a	mateřskou	zemí,“	(žena,	46	let).	

„Bylo	by	třeba	zařídit,	aby	fungovaly	studentské	stáže	v	České	škole	–	po	Brexitu	velký	problém;	málo	
kulturních	akcí	–	nutno	zorganizovat	 více	kulturních	představení,	 koncertů,	 výstav	apod.	pro	 české	
krajany	v	Manchestru,	ale	i	v	Anglii	je	velká	poptávka,“	(žena,	48	let).	

„Podpořit	např.	české	matky	s	dětmi	ve	VB;	podpořit	více	výjezdů	českých	kulturních	institucí,	umělců	
a	programů	(výstav,	koncertů)	a	nejen	do	Londýna,“	(žena,	35	let).	
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„…Zlepšit	 kontakty	 s	 ambasádou,	 měla	 by	 pořádat	 pro	 krajany	 akce,	 kde	 by	 se	 Češi	 mohli	
shromažďovat,“	(muž,	36	let).	

2) Posílení	konzulárního	aparátu	ve	VB	a	zjednodušení	administrativy	→	 jak	 již	bylo	zmíněno	
výše	v	case	studies	(např.	žena,	střední	věk,	Manchester),	 toto	 je	slabé	místo	ve	vztahu	k	českým	
krajanům.	 Souhrnně	 slovy	 krajanů:	 velká	 vzdálenost	 a	 nedostatek	 dostupných	 úřadů,	 naprostá	
poddimenzovanost	 počtu	 zaměstnanců,	 jejich	 nevstřícný	 přístup,	 nepraktické	 úřední	 hodiny,	
zkostnatělost	 byrokratického	 aparátu	 a	 naprostá	 absence	 digitalizace	 jsou	 nejčastější	 stesky	
krajanů	v	této	oblasti.	

„…naše	ambasáda	v	Londýně	je	úplně	příšerná,	to	je	strašný,	to	je	obraz	bídy	a	utrpení,	nejrychlejší	je	
to	stylem	odjet	do	Česka	a	tam	si	o	ten	pas	zažádat,	za	měsíc	si	ho	vyzvednout,	což	mi	přijde	úplně	
tristní,	ale	aspoň	to	jde	takhle,	aspoň	tak,“	(žena,	35	let).	

„…jednou	jsem	byla	v	Manchesteru	se	synem	kvůli	pasu.	Je	to	hodně	daleko,	i	ten	Londýn,	Manchester,	
ještě	situace	covidová,	museli	jsme	tam	kvůli	pasům	přespávat,	pak	zase	cestovat	zpátky	a	za	nějakou	
dobu	si	jet	zase	pas	vyzvednout.	V	jednu	dobu,	když	bych	potřebovala	plnou	moc,	což	se	může	stát,	tak	
teď	by	na	plnou	moc	stačil	Edinburgh,	ale	předtím	jsem	to	využila	do	toho	Manchesteru	při	jednom.	
Ale	 i	 při	 té	 plné	 moci	 si	 říkám,	 proč	 by	 to	 nešlo	 tady	 na	 úřadě,	 aby	 mi	 to	 někdo	 zkontroloval.	
V	Manchesteru	je	konzulát	poslední	tři	roky,	to	je	nová	věc,	před	tím	byl	jen	ten	Londýn.	Taky	jsme	si	
říkali,	proč	 to	udělali	v	Manchesteru,	a	ne	 třeba	v	Edinburghu,	 to	by	bylo	 logičtější,	 je	hodně	 lidí	ze	
severu,	 pro	 který	 je	Manchester	 taky	 daleko.	 (…)	 Tady	 jsou	 Češi	 ze	 severu	 i	 na	 Allapuru,	 nebo	 na	
Orknejích,	tak	pro	nás	je	to	anabáze.	První	volba	je	do	Edinburghu,	ale	tam	je	toho	jen	málo,	papíry	
mi	 tam	 neudělají,	 ano,	 je	 tam	 honorární	 konzul,	 ten	 za	 to	 ani	 nedostává	 zaplaceno	 a	 dělá	 to	 při	
zaměstnání.	Maximálně	plnou	moc	mi	tam	udělá,	ale	i	tak	jsou	to	4	hodiny	tam,	4	hodiny	zpátky,	ale	
už	je	to	snesitelné.	Digitalizace?	Co	vím	od	svých	kolegyň,	co	jsou	tady	citizens,	taky	nechodí	na	úřad,	
starý	pas	pošlou	speciální	poštou,	fotku,	speciální	obnos,	to	by	byla	úžasná	pomoc!“	(žena,	51	let).	

„Nutno	zefektivnit	komunikaci	 s	úřady,	v	ČR	 je	 to	strašně	archaický,	nutno	digitalizovat!“	(muž,	30	
let).	

„V	ČR	 jsou	mraky	úředníků	 –	 je	 třeba	 zeefektivnit	 jejich	 práci,	 zviditelnit	 je	 i	 pro	 nás,	 digitalizovat	
státní	správu…“	(muž,	36	let).	

„Tady	je	ten	úředník	v	Anglii	branej	tak,	že	je	to	člověk,	aby	mi	pomohl,	a	ne	jako	v	Čechách,	kdy	oni	si	
myslí,	že	 já	musím	všechno	umět	a	pomalu	prosit,	aby	si	 tu	žádost	vzali…	tak	mi	to	 jako	přišlo.	(…)	
Tady	se	všechno	domlouvá	online,	 telefonicky,	 tím,	že	 je	covid,	 tak	se	schůzky	řeší	po	telefonu,	nebo	
online…	domluví	se	schůzka,	člověk	tam	přijde,	nemusí	dlouho	čekat,	což	mi	taky	přijde	příjemný,	tady	
vidím	velký	rozdíly	mezi	Českou	republikou	a	Anglií,	myslím,	že	by	si	Češi	mohli	vzít	příklad,“	(muž,	31	
let).	

3) Vyjádření	zájmu	České	republiky	a	otevřenost	směrem	ke	krajanům	→	většina	Čechů	žijících	
v	zahraničí	žije	s	pocitem,	že	Česká	republika	nemá	zájem	o	 jejich	přínos,	potenciál	a	zkušenosti,	
které	 díky	 svému	 pobytu	 na	 cizí	 půdě	 nabyli	 a	 cítí	 se	 svým	 způsobem	 odstrčeni,	 zapomenuti,	
ventilují	své	pocity	s	tím,	„že	o	ně	není	zájem,	že	o	to	(o	ně		a	jejich	přínos)	Česká	republika	zkrátka	
nestojí…(více	 viz	 výše	Češi	 ve	Velké	Británii	 a	 krajanská	problematika)“	Domníváme	 se,	 že	 je	 to	
rozhodně	škoda	a	jak	je	v	case	studies	výše	uvedeno,	nějaká	forma	zájmu	komunikovaná	směrem	
ven	(newsletter	o	dění	v	krajanské	komunitě,	o	dění	v	ČR	a	aktualitách	v	krajanské	problematice,	
informační	 systém	 či	 centrální	 portál	 s	informacemi	 a	 prostorem	 ke	 sdílení	 zkušeností	 krajanů,	
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zahraniční	kulturní	akce	u	příležitosti	formálních	akcí,	např.	voleb,	státního	svátku	atd.	pořádané	
na	ambasádách…)	by	Českou	republiku	nestálo	tolik	a	bylo	by	krajany	velmi	pozitivně	kvitováno.	

„Otevřenost	 vůči	 potenciálním	 dobře	 fungujícím	 praktikám	 v	 zahraničí	 a	 ochota	 je	 vyzkoušet;	
nepředpojatost	a	chuť	navazovat	spolupráce	se	zahraničními	institucemi,	ukázat,	že	je	o	nás	a	naše	
zkušenosti	zájem,“	(žena,	27	let).	

„Podpora	MZV	 je	 jak	 v	90.	 letech,	 zajímají	 se	 o	Vás	 jen	 v	případě,	 že	 se	 potřebujete	 dostat	 z	nějaký	
země,	 kde	 po	 vás	 střílej,	 jinak	 se	 o	 vás	 nikdo	 nezajímá.	 Zase	 Slováci	 to	mají	 dále,	 všechny	 ostatní	
evropský	národnosti	to	maj	dál,	mají	funkční	spolky	podporovaný	státem,	MZV,	tu	podporu	tam	vidí	
v	každodenním	životě,	v	Česku	tohle	nemáme,“	(muž,	36	let).	

„Chtělo	by	to	využívat	více	zkušeností	a	kvalit	krajanů	pro	blaho	Česka,“	(žena,	46	let).	

„Tím	 spíš	Česko	 jakožto	malá	 země,	 která	pořád	prochází	 jakousi	 transformací	postkomunistickou,	
pořád	 ledacos	 doháníme,	 leccos	 se	 učíme,	 tak	 si	myslím,	 že	 by	 se	 vláda	mohla	 inspirovat,	 jak	 věci	
fungujou	jinde	a	myslím,	že	krajané	mohou	zprostředkovávat	dobře	svou	zkušenost.	(…)	Tak	když	se	
bavíme	o	 té	akademické	 sféře,	 tak	 si	myslím,	že	 je	 často	velký	předsudek,	 že	 si	 lidé	myslí,	 že	 člověk	
v	zahraničí	má	nějaké	výrazně	lepší	životní	podmínky,	vím,	že	nedávno	jsem	se	o	tom	bavila	s	kolegou	
z	Prahy	 a	 ten	 říkal,	 naznačoval	 něco	 jako,	 však	 pro	 tebe	 je	 to	 asi	 otázka	 peněz,	 kdybys	 tady	měla	
dobré	peníze	v	Praze,	 tak	se	vrátíš	asi,	a	 to	není	pravda,	 to	vůbec	není	otázka	peněz.	Co	mě	osobně	
odrazuje	od	návratu	do	Česka,	je	určitá	profesní	kultura.	A	znám	hodně	lidí,	kteří	se	buď	vrátili,	nebo	
se	 chtěli	 vrátit,	 zkoušeli	 vyjednat	nějaké	podmínky	a	 typicky	na	 těch	univerzitách	 to	bylo	naprosto	
zabetonované,	není	tam	vůbec	otevřenost,	změny	nějakých	pravidel,	prostě	takhle	my	to	tady	děláme,	
takhle	to	tady	je	a	vy	se	musíte	přizpůsobit	a	pokud	se	vám	to	nelíbí,	tak	jděte	někam	jinam.	A	myslím	
si,	že	tohle	hodně	lidí	odrazuje,	myslím,	že	i	spousta	těch	expatů	by	se	ráda	vrátila,	pokud	by	cítili,	že	
je	o	jejich	zkušenosti	a	kontakty	zájem…	tihle	lidi	si	už	zvykli	na	nějaké	trochu	jiné	profesní	chování,“	
(žena,	33	let).	

„Všichni	Češi	v	zahraničí,	co	znám,	mají	v	sobě	nějaký	sentiment,	oni	se	vám	sice	nebudou	vracet,	aby	
dělali	za	desetinu	platu,	ale	budou	se	snažit	komunikovat,“	(muž,	30	let).	

Co	dodat	na	úplný	závěr?	Snad	jen	to,	že	na	vstřícná	gesta	směrem	ven	ke	krajanům	není	nikdy	pozdě,	
naopak,	 je	 třeba	 jednat,	dokud	zde	nějaká,	 i	 třeba	 jen	emocionální	pouta	a	vazby	na	 straně	krajanů,	
stále	ještě	jsou.	

	

4.2. Case	Study	Německo	

Češi	v	Německu	

Česká	 diaspora	 ve	 Spolkové	 republice	 Německo	 (SRN)	 je	 podle	 odhadů	 MZV	 spolu	 s	 tou	 britskou	
největší	v	Evropě,	žije	zde	přibližně	80	000–100	000	osob	s	českým	původem	(některé	odhady	uvádějí	
i	více)3	(MZV	2020)4	.	

	

3	Podle	OSN	v	Německu	údajně	žije	přes	500	000	osob	narozených	v	Česku.	Toto	číslo,	opírající	se	mj.	o	výsledky	
německého	sčítání	obyvatel	z	roku	2011,	odpovídá	55	%	z	uvedeného	celkového	počtu	českých	rodáků	žijících	
mimo	území	Česka,	což	se	jeví	jako	velmi	nadhodnocený	údaj	ve	srovnání	s	dalšími	významnými	cílovými	státy.	
Hlubší	analýza	tohoto	údaje	ukázala,	že	dané	číslo	zahrnuje	z	84	%	osoby	ve	věku	65+,	z	nichž	značnou	část	
zřejmě	představují	odsunutí	Němci	a	další	lidé	narození/žijící	v	pohraničí,	jichž	se	dotkly	změny	hranic	po	druhé	
světové	válce,	nejedná	se	tedy	čistě	o	migranty.	Realističtější	odhady	jsou	tedy	ty,	které	uvádíme	výše	v	textu.	Viz	
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Vaculík	(2007)	uvádí,	že	historická	česká	migrace	na	německé	území	měla	postupně	tři	hlavní	příčiny:	
náboženské	(17.	–	18.	století),	ekonomické	(druhá	pol.	19.	a	počátek	20.	století)	a	politické	(druhá	pol.	
20.	 století).	 V	 době	 totality	 přijalo	 (západní)	 Německo	 v	 rámci	 Evropy	 podle	 MZV	 nejvíce	
československých	 emigrantů.	 Za	 poslední	 dekády	 se	 pak	 ve	 směru	 z	 Česka	 do	 Německa	 etablovalo	
několik	 hojně	 využívaných	migračních	 proudů.	 Jedním	 z	 nich	 je	 bezpochyby	 studentská	migrace	 na	
bázi	programů	Erasmus+,	DAAD	(Deutscher	Akademischer	Austauschdienst)	nebo	jiných	bilaterálních	
smluv	mezi	 univerzitami	 (Jansová	 2017).5	 Studentská	migrace	 nezřídka	 bývá	 předstupněm	migrace	
dlouhodobé,	jak	potvrdily	i	námi	vedené	rozhovory.	Studentskou	migraci	pak	logicky	doplňuje	migrace	
vědců.	V	pohraničních	oblastech	Saska	a	Bavorska	 je	 rozšířený	 fenomén	pendlerství,	 tj.	 dojíždění	 za	
prací	za	hranice,	ať	už	na	denní	nebo	např.	týdenní	bázi	–	jedná	se	především	o	méně	kvalifikovanou	
práci	v	maloobchodě,	pohostinství,	pečovatelství,	stavebnictví,	dopravě	aj.	(např.	Marešová,	Drbohlav	
2007).	Podle	MZV	(2020)	nebo	Broučka	a	kol.	(2017:	75)	se	objem	pendlerské	migrace	v	posledních	
letech	 snížil	 oproti	 „boomu“	 v	 porevolučním	 období	 v	 důsledku	 tendence	 vysoce	 kvalifikovaných	
českých	pracovníků	stěhovat	se	do	Německa	natrvalo	i	navzdory	krátké	dojezdové	vzdálenosti.	Dalším	
typem	 české	 novodobé	 migrace	 do	 Německa	 je	 migrace	 rodinná	 za	 účelem	 sloučení	 rodiny,	 resp.	
následování	 partnera/partnerky	 do	 místa	 jeho	 zaměstnání	 a	 pobytu.	 Ta	 je	 mnohdy	 propojená	 s	
migrací	 pracovní,	 pravděpodobně	nejširším	a	nejobjemnějším	důvodem	české	migrace	do	Německa,	
týkajícím	 se	 kvalifikované	 i	 nekvalifikované	 pracovní	 síly.	 Díky	 provázanosti	 českého	 a	 německého	
pracovního	 trhu	 přijímají	 čeští	 zaměstnanci	 z	 místních	 poboček	 německých	 či	 nadnárodních	 firem	
nezřídka	 nové	 pozice	 v	 pobočkách	 německých	 –	 hlavními	 oblastmi	 jsou	 podle	 MZV	 (2020)	
„automobilový	 průmysl,	 obchod,	 energetika,	 peněžnictví.“	 Neopomenutelnou	 skupinou	 jsou	 pak	
migrující	 lékaři	 (Vavrečková,	 Dobiášová,	 Hlinicová	 2006).	 Nejvíce	 Čechů	 žije	 ve	 velkých	 německých	
městech	 a	 jejich	 okolí	 –	 Mnichově,	 Drážďanech,	 Berlíně,	 Bayreuthu,	 Frankfurtu	 nad	 Mohanem,	
Düsseldorfu	(Jansová	2017,	MZV	2020).	

Ačkoli	 mnohé	 starší	 krajanské	 spolky	 založené	 politickými	 exulanty	 v	 době	 socialistické	 totality	 v	
Československu	jsou	stále	aktivní,	klíčovým	hybatelem	české	krajanské	spolkové	činnosti	v	Německu	
jsou	v	současnosti	české	školy,	jejichž	počet	je	největší	v	rámci	Evropy	(MZV	2020)6.	

	

Výběrový	soubor	

Zde	 zkoumaný	 výběrový	 soubor	 českých	 krajanů	 v	 Německu	 tvořily	 výhradně	 osoby,	 které	 se	
zúčastnily	 dotazníkového	 šetření	 a	 následně	 svolily	 k	 hloubkovému	 rozhovoru.	 Výběrový	 soubor	

	

UN	DESA	(2020).	International	migrant	stock	2019.	
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp	[3.	1.	
2021].	
4	Destatis	(2020).	Bevölkerung	in	Privathaushalten	2019	nach	Migrationshintergrund.	
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-
Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html	[3.	1.	2021].	BAMF	
(2020).	Tabelle	8-7:	Ausländische	Bevölkerung	nach	ausgewählten	
Staatsangehörigkeiten	2004	und	2015	bis	2018	(jeweils	zum	31.	Dezember).	
Migrationsbericht	2018.	
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-
2018.html?nn=403964	[4.	1.	2021].	
5	Viz	https://www.naerasmusplus.cz/	[30.	10.	2022],	https://www.daad.cz/cs/	[30.	10.	2022]	nebo	MZV	(2020). 
6	Viz	také	https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/adresare/adresare-
nemecko_adresar_krajanskych_spolku.html	[30.	10.	2022];	https://csbh.cz/o-nas/	[30.	10.	2022].	
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kvalitativního	šetření	sestával	z	19	informantů	(celkem	15	žen	a	4	mužů)	ve	věku	28–52	let,	zástupců	
novodobé	 české	 diaspory	 (odcházející	 do	 zahraničí	 po	 r.	 1989).	 V	 souboru	 převažovali	 vysoce	
kvalifikovaní	 informanti	 –	 deset	 z	 nich	 byli	 absolventi	 doktorského	 studia	 (s	 titulem	PhD),	 pět	 bylo	
magistrů,	dva	bakaláři,	dva	měli	středoškolské	vzdělání	s	maturitou.	Dvanáct	z	nich	mělo	děti.	Třináct	
informantů	žilo	v	manželském	svazku,	další	tři	uvedli,	že	žijí	s	partnerem/partnerkou.	

	

Obecné	charakteristiky	výběrového	souboru	ve	vztahu	k	Česku	

Nejčastěji	 uváděným	 důvodem	 pobytu	 v	 zahraničí	 bylo	 v	 tomto	 výběrovém	 souboru	 lepší	 pracovní	
uplatnění.	 Tento	 důvod	 uváděli	 především	 vědci,	 kteří	mluvili	 o	 absenci	 výzkumu	 v	 rámci	 své	 úzce	
vymezené	specializace	v	ČR,	popř.	pochybovali,	že	by	pro	ně	v	české	akademické	obci	bylo	místo	a	že	
by	o	jejich	know-how	byl	zájem.	Vyjádřili	se	tak	ale	i	dva	další	informanti	působící	v	soukromé	sféře.	
Dalším	 podobně	 častým	 důvodem	 bylo	 následování	 partnera	 (tento	 důvod	 uvedlo	 sedm	
z	dotazovaných	 žen,	 jejich	 partner	 byl	 nejčastěji	 německého	 původu).	 Zvýšení	 kvalifikace	 (PhD	
studium,	 studium	 jazyka)	 a	 lepší	 finanční	 ohodnocení	 byly	důvody	uváděné	 často	 spolu	 s	 těmi	 výše	
uvedenými.	 Lepší	 pracovní	 podmínky	 a	 finanční	 ohodnocení	 šly	 často	 ruku	 v	 ruce.	 Odchod	 do	
zahraničí	za	studiem	byl	pak	častým	počátečním	krokem	popisovaných	migračních	trajektorií	našich	
informantů.	 Přidruženými,	 a	 ne	 bezvýznamnými	 důvody	 pak	 byly	 ty	 odkazující	 se	 na	 společenské	
rozdíly	 v	 Česku	 a	 Německu,	 resp.	 dalších	 zemích	 pobytu	 –	 pracovní	 etika,	 politická	 korektnost,	
mentalita,	 profesionalita	 jednání	 (mezi	 kolegy,	 na	 úřadech	 apod.),	 stav	 politické	 scény/politická	
kultura,	 (ne)pořádek	 v	 byrokratických	 procesech.	 	 Až	 na	 jednu	 výjimku	 informanti	 v	 tomto	 ohledu	
hodnotili	 německou	 společnost	 jako	 přívětivější	 a	 pokročilejší,	 viz	 následující	 citát	 vystihující	
zkušenosti	informantky	z	akademického	prostředí.	

„…mě	 z	 Čech	 částečně	 vyhnala	 ta	 provinciálnost	 a	 ta	 absence	 toho	 profesionalismu,	 (…)	 taková	 ta	
upachtěnost	 se	mi	 protivila,	 a	 to	 jsem	prostě	 nechtěla.	 (…)	Tady	 skutečně	 se	mi	 líbí,	 že	 to	 prostředí	 je	
hrozně	 profesionální.	 Začíná	 to	 těma	 mezilidskejma	 vztahama,	 tou	 kulturou	 tý	 komunikace,	 která	 je	
kolegiální	a	zároveň	strašně	korektní.	Ten	důraz	neustálej	na	tu	korektnost,	kterej	se	neustále	obnovuje.	
Nejdřív	 v	 jednu	 chvíli	 se	 řeší,	 aby	 bylo	 paritní	 zastoupení	 žen,	 pak	 se	 řeší,	 aby	 se	 odbouraly	 nějaký	
akademický	 hierarchie	mezi	 staršími	 a	mladšími,	 jo,	 teď	 se	 zase	 řeší,	 aby	 lidi,	 co	maj	 nějaký	 diversity	
background,	aby	se	cítili	dobře	a	furt	se	to	zlepšuje.	A	to,	že	se	neustále	usiluje	o	tu	best	practice	ve	vědě	i	
na	 úrovni	 komunikace,	 tak	 to	 mi	 tak	 nesmírně	 imponuje,	 jo.	 A	 asi	 si	 těžko	 dovedu	 představit	 návrat	
někam,	 kde	 tohle	 nefunguje.	 (…)	 Rozumíte,	 my	 pořádáme	 workshop	 a	 buď	 to	 je	 součást	 podmínek	
financování,	a	i	když	to	není	součást	podmínek	financování,	tak	to	prostě	ty	lidi	vnímaj,	že	tam	musí	být	
polovina	žen.	Blbost.	Příklad,	jo.	Já	si	nedovedu	představit,	že	bych	byla	v	prostředí,	kde	bych	třeba	tohle	
řekla	a	někdo	by	se	mi	vysmál	do	obličeje	nebo	to	úplně	ignoroval	nebo	řekl,	že	to	je	nějaká	kravina	ze	
západu…“	(žena,	47	let).	

V	 otázce	 návratu	 do	 Česka	 byl	 výběrový	 soubor	 poměrně	 rovnoměrně	 rozdělen,	 přičemž	
jednoznačnou	odpověď,	zda	ano	či	ne,	uvedl	málokdo.	Zatímco	čtyři	informanti	si	byli	jisti,	že	se	zpět	
stěhovat	 nechtějí	 a	 jedna	 informantka	 uvedla	 plán	 vrátit	 se	 na	 důchod,	 v	 odpovědích	 ostatních	 14	
dotazovaných	 figurovala	 řada	 rozporů	 a	 otazníků.	 Ty	 zahrnovaly	 výše	 zmiňované	 faktory,	 mnohdy	
dávané	do	kontrastu	s	touhou	být	blíže	rodičům	(z	důvodu	s	věkem	rostoucí	potřeby	pomoci	na	jejich	
straně	 nebo	 naopak	 kvůli	 možnosti	 využít	 jejich	 pomoc	 při	 péči	 o	 děti),	 s	 pocitem	 „domova“	 nebo	
s	láskou	 k	 české	 krajině,	 kultuře	 či	 mentalitě	 (humor,	 bezprostřednost,	 praktičnost).	 Určitá	
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rozporuplnost	ve	vztahu	k	zemi	původu	byla	pro	analyzované	výpovědi	typická.	Pregnantně	ji	ilustruje	
následující	úryvek.	

„Co	se	mi	vybaví	[když	se	řekne	Česko]?	Hospoda	plná	lidí,	kteří	paří	až	do	rána,	hezké	ženy,	které	se	o	
sebe	starají	a	hezky	vypadají,	předsudky,	strachy,	komplexy,	exekuce,	lidé,	kteří	přišli	o	všechno,	aniž	by	si	
to	 zasloužili,	 lidi,	 se	 kterými	 je	 legrace,	 lidi,	 kteří	 rozumí	 satiře,	 ironii,	 nekompetentní	 lidé,	 neschopní	
obhájit	svůj	názor,“	(žena,	52	let).	

Častou	překážkou	návratu	byly	také	bariéry	na	straně	partnera/partnerky	(pochyby	o	možnosti	najít	
v	Česku	 pracovní	 uplatnění,	 neznalost	 češtiny,	 popř.	 zakořeněnost	 v	 německém	 prostředí).	 Naopak	
zakořeněnost	 vlastních	 dětí	 v	 německém	 prostředí	 většina	 osob	 v	 tomto	 vzorku	 jako	 překážku	
nevnímala,	 mj.	 proto,	 že	 jejich	 děti	 byly	 –	 díky	 vytrvalé	 snaze	 rodičů	 –	 obvykle	 bilingvní	 a	 měly	
s	českým	prostředím	díky	častým	cestám	poměrně	intenzivní	kontakt.	

Primárním	 důvodem	 kontaktu	 informantů	 s	 Českem	 byla	 rodina	 a	 přátelé,	 sekundárně	 to	 byly	
vlastněné	nemovitosti,	láska	k	české	krajině,	v	několika	případech	i	profesní	vazby.	

Při	 dotazu	 na	 možné	 přínosy	 krajanů	 pro	 Česko	 uváděli	 informanti	 nejčastěji	 přínosy	 odborné,	
zahrnující	 na	 jedné	 straně	 zprostředkování	 zahraničních	 kontaktů	 a	 know-how,	 na	 straně	 druhé	
zprostředkování	 či	 propůjčení	 určité	 perspektivy,	 otevřenosti	 novému	 a	 cizímu,	 odolnosti	 získané	
skrze	 zkušenost	 migranta.	 Tyto	 byly	 jmenovány	 i	 jako	 přínosy	 uplatnitelné	 zcela	 univerzálně	 v	
mezilidském	kontaktu.	

„Vědomosti,	znalosti,	zkušenosti	ze	zahraničí.	Proto	 je	potřeba,	aby	Česko	vytlačilo	co	nejvíc	 lidí	ven	na	
zkušenou.	 Bez	 ohledu	 na	 jejich	 odbornou	 kvalitu,	 ti	 dobří	 se	 vytřídí	 postupně	 a	 zahraniční	 zkušenost	
pomůže	každýmu.	Ale	ta	země	jim	musí	taky	nastavit	dobrý	podmínky	pro	návrat.	Třeba	nalákat	do	Česka	
R&D	zastoupení	velkých	firem.	Využít	toho,	že	jsou	tam	zatím	nízký	bariéry	pro	zakládání	[malých]	firem.	
Bude	nutný	nastavit	nějaký	komunikační	most.	Spousta	problémů	plyne	z	nedostatečný	komunikace	mezi	
tím	státem	a	těma	lidma	v	zahraničí.	Je	nutný	celospolečensky	vysvětlovat,	šířit	povědomí	o	tom,	že	vyjet	
do	ciziny	je	dobrá	věc	–	má	to	přínos	pro	ty	lidi	samotný	i	pro	tu	republiku.	Je	potřeba	motivovat	pro	tomu	
výjezdu	všechny,	to	znamená	oslovit	i	ty,	kteří	by	si	to	sami	nevybrali,“	(muž,	33	let).	

„…každý	by	si	měl	zkusit	žít	nějakou	dobu	v	zahraničí,	být	naplavenina,	člověk	pak	vnímá	svět	 jinak,	 je	
otevřenější,	řeší	věci	jinak	díky	této	zkušenosti,“	(muž,	41	let).	

Někteří	 informanti	 uváděli	 jako	 možný	 přínos	 i	 reprezentaci	 Česka,	 ať	 už	 na	 profesní	 úrovni	
(šikovnost,	 praktičnost,	 schopnost	 si	 poradit)	 nebo	 na	 úrovni	 obecné	 (šíření	 povědomí	 o	 Česku	
a	přispívání	k	jeho	dobrému	jménu).	

	

Úřední	kontakt	s	Českou	republikou	

Dotazovaní	 informanti	 v	 úředním	 kontaktu	 s	 Českem	 nejčastěji	 řešili	 běžné	 občanské	 záležitosti	 –	
výměnu	osobních	dokladů,	vystavení	rodných	listů	pro	své	děti,	daňové	záležitosti	související	např.	s	
vlastněnou	 nemovitostí	 nebo	 s	 dědictvím.	 Často	 zmiňovaná	 byla	 i	 účast	 ve	 volbách.	 Většina	 osob	 z	
výběrového	 souboru	 v	 Česku	 neměla	 žádné	 pracovní	 aktivity,	 a	 tedy	 ani	 pracovní	 příjmy,	 až	 na	
výjimky.	Jedna	informantka	často	odváděla	dílčí	práci	pro	českou	univerzitu	(recenze	publikací,	vedení	
diplomových	prací,	 oponentury,	účast	v	hodnotících	komisích	apod.).	 Jeden	 informant	v	ČR	založil	 a	
provozoval	rodinnou	firmu.	Jiný	respondent	si	díky	pracovním	závazkům	v	různých	částech	Evropské	
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unie	 zvolil	 Česko	 jako	 zemi	 svého	 daňového	 rezidentství,	 podle	 svých	 slov	 proto,	 aby	 Česku	 vrátil	
investice	vložené	do	jeho	vzdělání.	

Hlavní	 připomínky	 dotazovaných	 krajanů	 ke	 kontaktu	 s	 českými	 úřady	 směřovaly	 k	 přehnané	
byrokratičnosti	 některých	 procesů	 (např.	 podávání	 žádosti	 o	 vystavení	 rodného	 pasu	 pro	 děti)	 a	 k	
problematičnosti	 kontaktu	 s	 českými	 zastupitelskými	 úřady.	 Zde	 byla	 zmiňována	 neochota	 a	
lhostejnost	 ve	 vztahu	 ke	 krajanům,	 popř.	 nedosažitelnost	 (nedostatečný	 rozsah	 úředních	 hodin,	
nemožnost	se	dovolat).	

„Tak	to	jsem	si	už	stěžovala	u	pana	konzula	v	Berlíně.	To	teď	už	je	vyřešený.	Ale	zanesení	narozených	dětí	
do	matriky,	 to	bylo	šílený.	 (…)	Děsná	byrokratická	bublina.	Řešili	 jsme	to	samozřejmě	 jenom	dvakrát	a	
jsem	 ráda,	 že	 to	nebudeme	 řešit	 potřetí.	Děsně	komplikovanej	proces,	 otvírací	 hodiny	nemožný,	musíte	
dojet	buďto	do	Mnichova	nebo	do	Berlína,	když	bydlíte	 v	 jiný	 části	Německa,	 tak	 je	 tam	komplikovaný	
dojet.	Pak	musíte	ty	děti	brát	s	sebou,	protože	je	musíte	jako	reálně	tam	předvíst,	že	existujou.	Pak	to	jde	
do	Čech	a	pak	 to	přichází	 zpátky,	 že	 si	 to	musíte	 znovu	vyzvednout.	Mně	 to	přijde,	 že	 jste	 se	 zbláznili!	
Vždyť	jsme	v	roce	2021	nebo	2022,	digitální	nějakej,	nic	neposílaj	a	všecky	ty	apostily,	je	to	děsně	drahý,	
musí	 se	 překládat	 věci,	 je	 to	 všechno	 šílený.	 A	 člověk,	 když	 by	 neměl	 takovej	 jako	 já	 mám	 ten	 drive,	
abychom	to	český	občanství	pro	ty	děti	měli,	můj	muž	mě	hodně	podporoval,	nedivila	bych	se,	kdyby	to	
krajani	neudělali.	(…)	A	my	třeba	ještě	žijeme	bez	auta.	(…)	A	nakonec	jsem	tam	volala,	oni	řekli,	že	nic	
nejde,	že	mi	nevyjdou	vstříc,	pak	jsem	tam	nějakou	paní	vlastně	měla	na	telefonu	a	ta	mi	udělala	vlastně	
lidskou	laskavost,	řekla	mi,	já	vás	chápu,	jak	to	uděláme,	aby	to	šlo?	Přišla	odpoledne,	extra	mi	otevřela,“	
(žena,	47	let).	

Dvě	 informantky	 s	 povzdechem	 komentovaly	 neprofesionalitu	 českých	 reprezentativních	 institucí	 –	
v	jednom	 případě	 se	 jednalo	 o	 České	 centrum	 v	 Berlíně,	 které	 podle	 informantky	 nedostačujícím	
zázemím	a	zásobováním	společenské	akce	pořádané	pro	krajany	dalo	svým	hostům	najevo,	že	si	 jich	
neváží,	v	případě	druhém	šlo	o	neochotu	zaměstnankyně	velvyslanectví	vyjít	vstříc.	

„A	teďkon,	když	jsme	byli	zrovna	volit,	to	bylo,	kdy	byly	volby?	V	říjnu,	že	ano,	byly,	tak	jsme	jeli…	do	Čech	
na	ty	podzimní	prázdniny	a	zastavil	mně	muž	před	konzulátem,	tak	jsme	tam	přišli,	už	tam	byla	taková	
trošku	divná	atmosféra,	nevadí.	Já	jsem,	děti	musely	strašně	na	záchod.	A	ta	paní	na	tý	recepci,	já	říkám,	
dobrý	den,	tak	jsme	tady	na	volby,	jak	se	máte?	A	ona,	no	dobrý,	tak	co,	jo.	Děti	musej	strašně	na	záchod.	
Ne,	 tak	musej	do	nákupního	centra.	A	 já	 jsem	řekla,	ne,	 to	 teda	ne,	 já	 s	 tímhle	nesouhlasim,	kde	 je	pan	
konzul?	 Já	 s	nim	musim	mluvit.	 Já	 jsem	tam	poměrně	 taková	přímá	pak.	To	přece	nemyslíte	vážně!	My	
jsme	přijeli	sem	na	volby	(…)	děti	musej	hrozně	čůrat.	Oni	se	počůraj!	Já	vim,	že	tady	máte	toalety,	už	jsem	
tady	byla	(naštvaným	hlasem).	No	tak	běžte!	To	mně	přijde,	já	to	takhle	nechci.	Aby	můj	konzulát	takhle,	s	
dětma,	 jo!	Kdyby	řekla	mně,	no	dobře.	Ale	malý	děti!	Takže	 tam	 jako	 takovej	nějakej	 jako,	 že	 tam	 jsou	
kvůli	nám,	jako	servis,	to	ještě	dlouho	nebude	asi.	A	to	mě	trošku	rozesmutňuje,	protože	já	k	tomu	mám	
takovej	vztah	jako	takový	místo,	kam	vlastně	já	můžu	přijít,	ale	oni	mě	tam	tak	jako	nechtěj.	(…)	A	vím,	že	
od	 krajanů	 většina	 lidí	 má	 s	 konzuláty	 nebo	 spíš	 s	 velvyslanectvím	 českým	 spíš	 takový	 jako,	 no,	
rozporuplný	zkušenosti	bych	řekla.	A	že	jo,	já	jsem	tenkrát	tomu	panu	konzulovi	nebo	velvyslanci	psala,	
protože	to	přišlo	úplně	šílený,	a	on	se	mi	sice	omluvil,	ale	řekl	mi,	podívejte,	tohle	jsou	naše	struktury.	(…)	
Říkám,	 no	 tak	 to	 se	 pak	nedivte,	 že	 lidi	 nemaj	 zájem	o	 český	 občanství,	 protože	 to	musíte	 bejt	 takovej	
entuziast,	abyste	to	udělal!“	(žena,	47	let).	

Stejně	 jako	 v	 prvním	 z	 výše	 uvedených	 úryvků	 v	 několika	 rozhovorech	 zaznělo	 kladné	 hodnocení	
ochoty	jednotlivých	úředníků	na	českých	institucích	vyřešit	nastalou	situaci	nestandardně,	se	snahou	
pomoci	 konkrétnímu	 člověku,	 místo	 lpění	 na	 předpisech.	 Na	 základě	 takových	 zkušeností	 a	 jejich	
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kontrastu	 s	 obvyklými	 zážitky	 z	 českých	úřadů	volali	 informanti	 po	 celkově	 větší	 flexibilitě	 českých	
úředníků,	která	je	obzvláště	v	případě	různorodých	životních	příběhů	krajanů	mnohdy	nezbytná.	

V	některých	ohledech	ale	informanti	české	úřady	naopak	chválili.	Dva	s	povděkem	kvitovali	zavedení	
datové	schránky.	Dále,	zatímco	jedna	informantka	díky	krátkému	dojezdu	do	Česka	využívala	možnosti	
vyřešit	 si	 vše	 osobně	 na	 úřadech	 v	 Česku,	 druhá	 vyzdvihla	 ochotu	 českých	 úřadů	 pomoci	 a	
komunikovat	operativně	přes	e-mail,	na	rozdíl	od	úřadů	německých:	

„…teďka	sedím	v	Německu	a	něco	se	v	Česku	uděje	a	já	tam	napíšu	na	nějakej	úřad	a	oni	mi	odpovědí.	Oni	
mi	třeba	řeknou,	že	to	nejde	nebo	něco,	nebo	mě	nasměrujou	někam	jinam.	Tady	když	mám	problém,	tak	
někam	 napíšu.	 Tady	 dřív	 nefungovala	 elektronická	 pošta	 jako	 v	 Česku,	 že	 někam	 napíšu	 a	 oni	 mi	
odpovědí.	Muselo	se	všechno	posílat	písemně.	To	bylo	před	koronavirem.	Já	musím	říct,	že	já	jsem	na	to	
nebyla	z	Česka	zvyklá.	Já	jsem	z	toho	byla	úplně	na	nervy	jako.	Pořád	ekologie,	ekologie,	ekologie,	ale	jako	
funguje	 snad	 už	 internet,	 ne?	 Ne.	 Korona	 tohle	 dost	 zlepšila.	 Musim	 říct	 že	 jako	 to	 vidim	 vyloženě	
pozitivně,	 protože…	 Já	 jsem	nepřítel	 posílání	 jakýchkoli	 písemností,	 protože	 už	 fakt	máme	 internet.	 Že	
máme	telefony,	že	si	můžeme	zavolat.	A	někdo	na	tý	druhý	straně	musí	bejt.	No,	takže	i	tak	musím	říct,	že	
já	mám	velice	dobrý	zkušenosti	i	třeba	s	českou	ambasádou	v	Berlíně.	Ti	se	fakt	mi	vždycky	snažili	pomoct	
a	všechny	věci,	co	ode	mě	potřebovali,	mě	nasměrovat	správně,	což	teda	musim	říct,	že	tady	to	nefunguje.	
Muj	manžel	mi	vždycky	říká	jako,	a	co	se	divíš	jako?	To	je	Německo,	tady	nic	nefunguje.	Moji	rodiče	si	taky	
myslej,	že	v	Německu	všechno	funguje	a	že	jim	lžu.	To	prostě	není	pravda.	Takže	třeba	ty	úřední	doklady.	
Oni	si	vždycky	napíšou	dopis,	že	to	máme	do	čtrnácti	dnů	doložit.	Ale	 já,	když	chci	něco	z	Česka,	 tak	to	
není	 většinou	 do	 čtrnácti	 dnů.	 To	 trvá	 trošičku	 dýl.	 A	 oni	 pak	 mají	 dva	 měsíce	 na	 to,	 aby	 se	 k	 tomu	
vyjádřili.	Mně	přijde	ten	nepoměr	neskutečnej.	Dva	měsíce	a	dva	týdny...“	(žena,	41	let).	

Součástí	pozitivního	hodnocení	postupné	digitalizace	státní	správy	a	zároveň	výzev	k	dalšímu	omezení	
byrokratičnosti	běžných	občanských	záležitostí	bylo	také	časté	volání	po	zavedení	korespondenčního	
hlasování.	Jedna	informantka	uvedla,	že	to	je	v	kontaktu	s	českými	úřady	„jediné,	co	mě	štve“,	(žena,	44	
let).	

	

Češi	v	Německu	a	krajanská	problematika	

Kromě	výše	zmíněných	zkušeností	s	úředním	kontaktem	uvedli	dotazovaní	krajané	i	další	náměty	ke	
zlepšení	kontaktu	mezi	českým	státem	a	diasporou:	

o zlepšit	obraz	a	vnímání	české	diaspory	v	ČR	–	zlepšit	informovanost	o	krajanských	úspěších	i	
starostech,	pokrytí	krajanských	 témat	v	médiích	–	učinit	 je	více	viditelná,	čelit	obrazu	"snědl	
všechnu	 moudrost	 světa	 a	 přišel	 se	 nám	 tady	 vychloubat"	 (parafrázuji	 -	 pozn.	 tazatelky);	
zpřístupnění	obsahu	České	televize	i	v	zahraničí;	více	komunikace	s	krajany	na	více	úrovních	
(dojem,	že	na	krajanských	konferencích	a	podobných	akcích	se	setkávají	stále	titíž	lidé);	

o vyřešit	administrativní	překážky	při	návratu	či	emigraci,	např.	uznávání	kvalifikací	a	vzdělání	
(od	ZŠ	po	PhD);	zavést	mechanismy	pro	rychlé	a	snadné	zapojení	krajanských	dětí	při	návratu;	
poskytnout	 podnikům/univerzitám	 prostředky	 pro	 přijímání	 krajanů	 (např.	 adekvátně	
honorovaná	pracovní	místa	pro	krátkodobě	i	dlouhodobé	zapojení);	

o ve	vědě	větší	otevřenost	a	respekt	vůči	českým	vědcům	působícím	v	zahraničí	–	nebát	se	jich	
jako	 konkurence,	 ale	 vnímat	 to,	 že	 chtějí	 být	 nápomocni,	 chtějí	 Česku	 pomoci,	 vrátit	 to,	 co	
nabyli	jinde	–	podle	výpovědí	samotných	expatů	nemají	potřebu	soupeřit,	vyvyšovat	se;	
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o snažit	se	cíleně	udržovat	kontakty	s	českými	vědci	v	zahraničí,	umožnit	 jim	návrat	za	 lepších	
podmínek	nebo	dočasné	hostující	pobyty,	aby	své	znalosti	mohli	 sdílet;	 zavedení	grantového	
programu	 pro	 (alespoň	 dočasný)	 návrat	 českých	 vědců	 ze	 zahraničí	 do	 ČR,	 který	 by	 jim	
umožnil	 se	 adekvátně	 zařadit	 do	 českého	 systému	 a	 zároveň	 byl	 financován	 způsobem	
odpovídajícím	západním	standardům;	

o univerzity	by	měly	více	 zprostředkovávat	možnosti	 stipendií	 a	 grantů	v	 zahraničí	–	navíc	by	
měla	fungovat	nějaká	akční	a	živá	platforma	podněcující	k	akci,	diskuzi,	online	setkání,	aktivní	
výměna	zkušeností	mezi	studenty	zajímajícími	se	o	výjezd	do	zahraničí	a	těmi,	kteří	se	vrátili	
nebo	tam	působí,	semináře	a	další	kanály	pro	sdílení	zkušeností	ohledně	studia	v	zahraničí	–	
jaké	možnosti	jsou,	jak	zajistit	financování	skrze	různé	granty;	zvýšilo	by	to	motivaci	odejít	do	
zahraničí,	zmenšit	pochyby	a	strach;	

o podpořit	 větší	 akademickou	 mobilitu	 (mezi	 institucemi	 v	 ČR	 i	 v	 zahraničí);	 zároveň	 by	 se	
akademické	 instituce	měly	 snažit	 přilákat	nejlepší	 studenty	 i	 odjinud,	 a	 ne	 je	naopak	nechat	
odcházet	do	zahraničí;	

o proces	inzerce	akademických	pozic	by	měl	být	standardizován	–	expati	jej	obecně	vnímají	jako	
netransparentní,	nepřehledný	(informanti	navrhovali	ideálně	zavedení	jednotného	portálu	pro	
všechny	akademické	pozice	jako	tomu	je	v	UK	či	USA).	

		

Závěr	a	doporučení	

Češi	v	Německu	–	rozvoj	komunit	v	zahraničí	

Z	 rozhovorů	 ve	 výběrovém	 souboru	 vzešlo	 několik	 klíčových	 doporučení	 týkajících	 se	 udržení	 a	
posílení	 kontaktu	 a	 spolupráce	 s	 diasporou	 v	Německu	 i	 ve	 světě.	Doporučení	 dělíme	na	obecná	na	
straně	 jedné	a	specifická	pro	české	vědce	a	akademickou	sféru	na	straně	druhé.	Některá	doporučení	
reflektují	 specifickou	 zkušenost	 z	 Německa	 coby	 sousední	 země	 s	 řadou	 provázaností	 v	 rámci	
pracovních	 trhů,	 bohatou	 infrastrukturou	 a	 množstvím	 dopravních	 spojení	 do	 ČR,	 díky	 nimž	 pro	
mnohé	 české	 krajany	 v	 SRN	 není	 obtížné	 do	 Česka	 za	 účelem	 vyřízení	 úředních	 záležitostí	 dojet	
osobně.	Jiná	jsou	ovšem	pro	zkušenost	diaspory	univerzální	bez	ohledu	na	zemi	pobytu	–	to	se	týká	jak	
důrazu	na	digitalizaci	státní	správy	zahrnující	zavedení	korespondenční	volby,	tak	vyjádření	zájmu	o	
krajany	a	zlepšení	jejich	obrazu	ve	společnosti.	Tato	geografická	univerzálnost	platí	i	pro	doporučení	
cílících	na	akademickou	sféru.	

Doporučení	obecná:	

1) Vyjádřit	zájem	České	republiky	a	otevřenost	směrem	ke	krajanům,	zlepšit	obraz	české	
diaspory	 ve	 společnosti	 –	 podle	 dojmu	 krajanů	 Česko	 nejeví	 přílišný	 zájem	 o	 zkušenosti	
zahraničních	 Čechů,	 drží	 si	 je	 od	 těla	 (v	mezilidském	 a	 profesním	 kontaktu	 jednotlivců	 i	 na	
úrovni	 spolupráce	 institucí)	 –	 situaci	 by	 pomohlo	 zlepšit	 šíření	 pozitivního	 obrazu	 diaspory	
a	zahraničních	zkušeností	v	médiích	a	z	úst	státních	představitelů,	sdílení	příběhů	úspěšných	
i	"obyčejných"	krajanů.	

2) Podpořit	 návratovou	 migraci	 –	 finanční	 a	 strukturální	 podpora	 v	 akademické	 sféře,	
zastoupení	Research	&	Development	firem,	kam	by	se	mohli	vracet	špičkoví	vědci/odborníci	se	
zahraniční	 zkušeností;	 již	 poměrně	 jednoduché	 podmínky	 pro	 zakládání	 nových	 firem	by	 se	
daly	ještě	zjednodušit.	
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3) Dokončit	digitalizaci	státní	správy,	zjednodušit	byrokratické	postupy.		

4) Zavést	korespondenční	(nejlépe	elektronické)	hlasování	ve	volbách.	

5) Posílit	 uživatelský	 přístup	 na	 úřadech	 a	 zvýšit	 tak	 zprostředkovaně	 i	 zájem	 krajanů	
udržovat	kontakt	se	zemí	původu.	

	

Doporučení	specifická	pro	akademickou	sféru:	

1) Výrazně	 zintenzivnit	 podporu	 výjezdů	 studentů	 a	 vědců	 do	 zahraničí,	 aby	 vycestovali	 i	 ti,	
kterým	 „se	 nechce“,	 podpořit	 sdílení	 zkušeností	mezi	 vědci	 doma	 a	 v	 zahraničí	 –	 Češi	málo	
cestují,	jsou	málo	otevření	změně	a	jinakosti	–	z	toho	plyne	i	strach	z	vycestování	na	delší	dobu,	
byť	na	zkušenou,	což	by	ale	mělo	pro	jednotlivce	i	pro	stát	přínosy.	

2) Nebát	 se	 českých	vědců	působících	v	 zahraničí,	nebrat	 je	 jako	konkurenci,	 ale	 jako	partnery,	
kteří	chtějí	vědě	ve	své	rodné	zemi	něčím	přispět	–	umožnit	 jim	návrat	za	 lepších	podmínek	
nebo	dočasné	hostující	pobyty,	aby	své	znalosti	mohli	 sdílet;	 zavedení	grantového	programu	
pro	 (alespoň	 dočasný)	 návrat	 českých	 vědců	 ze	 zahraničí	 do	 ČR,	 který	 by	 jim	 umožnil	 se	
adekvátně	zařadit	do	českého	systému.7	

3) Zavést	 univerzální	 transparentní	 systém	 inzerce	 akademických	 pozic	 v	 ČR,	 tak,	 aby	 byly	
přístupné	i	vědcům	zvenčí.	

	

	

4.3. Case	study	USA	

Základní	informace	o	české	diaspoře	

Zatímco	podle	OSN	zde	v	roce	2019	žilo	81	926	osob	narozených	v	Česku/Československu	(UN	DESA	
2020),	podle	amerického	úřadu	pro	sčítání	obyvatel	měl	v	roce	2019	přibližně	1,3	mil.	obyvatel	USA	
český	a	dalších	300	000	československý	původ	(United	States	Census	Bureau	2019).	Podle	Amerického	
cenzu	vstoupily	do	USA	2/3	migrantů	narozených	v	Česku	nebo	Československu	před	rokem	2000	(z	
celkového	počtu	39	187	v	roce	2019,	ACS).	

Z	řady	publikací	(např.	Dubovický	2003;	Kříž,	Křížová	2017;	Vaculík	2009;	Brouček	2015)	vyplývá,	že	
emigrace	do	USA	z	českých	zemí	začala	již	v	17.	století,	přičemž	svého	vrcholu	dosáhla	po	roce	1848.	
Souvislost	to	má	se	zrušením	nevolnictví	a	hledáním	nové	půdy	a	obživy	i	mimo	Rakousko-Uhersko	a	
jiné	 státy	 (říše)	 tehdejší	 Evropy.	 Důvody	 byly	 převážně	 ekonomické,	 ale	 střídaly	 se	 ještě	
s	náboženskými	a	politickými	v	souvislosti	s	aktuální	situací	v	obou	zemích.		

Migrační	 situace	 se	 od	 roku	 1990	 zásadně	 změnila,	 jak	 strukturou	 migrantů,	 tak	 i	 důvodů	 pro	
(e)migraci.	 Individuální	 či	 rodinná	 rozhodnutí	 vychází	 nejčastěji	 z	 ekonomické	 či	 profesní	 strategie	
migrantů.	V	našem	vzorku	se	převážně	vyskytují	respondenti,	kteří	opustili	Česko	po	roce	1990.	Jedná	
se	o	první	generaci	migrantů,	kteří	mohli	svobodně	odejít.	

Historické	etapy	migračních	vln	do	USA:	
	

7	Jedna	informantka	uváděla	příklad	německé	Alexander	von	Humboldt-Professur,	viz	https://www.humboldt-
foundation.de/bewerben/foerderprogramme/alexander-von-humboldt-professur	[30.	10.	2022].	
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1. První	 migranti	 již	 od	 17.	 století,	 významný	 růst	 po	 roce	 1848	 (ekonomická,	 náboženská,	
politická)		

2. Období	mezi	lety	1948-1968-1989	(politická,	částečně	ekonomická	a	rodinná)	
3. Nová	(moderní)	migrace	po	roce	1990	

1990–1999												 „zběsilá“	(ekonomická,	nelegální,	individuální)		

2000–2014												 ekonomická,	vzdělávací,	osobní	

2015–																			 konsolidační	 (ekonomická,	 osobní,	 ovlivněná	 vstupem	 na	 trh	 práce	 v	EU,	
pandemie	Covid-19)	

Historicky	nejpočetnější	stará	diaspora	potomků	českých	migrantů	pochází	z	první	migrační	vlny	z	pol.	
19.	století,	která	směřovala	do	Texasu	a	na	Středozápad	(např.	v	Texasu	se	nyní	odhaduje	0,5	-	až	1	mil.	
potomků	Čechů	a	zejména	Moravanů)	a	z	konce	19.	století	(do	průmyslových	center	 jako	je	Chicago,	
Baltimore,	 NY,	 Omaha	 nebo	 Cleveland).	 Naopak	 nová,	 moderní	 migrace	 směřuje	 do	 několika	
jader/lokalit	 velkých	metropolitních	 oblastí	 Chicaga,	 New	 Yorku,	Washingtonu	DC.,	 Atlanty,	 Tampy,	
San	Franciska	a	Los	Angeles	(viz	mapa).	

Mapa:	Krajané	českého	původu	a	Češi	(Čechoslováci)	narození	v	Česku	(Československu)	v	roce	2000	
(US	census)	

	

Zdroj:	Boruta	(2015):	Mapping	Czech	Ancestry	in	the	United	States		
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Nová	 vlna	 po	 roce	 1990	 je	 charakteristická	 individuální	 krajanskou	 činností	 vyplývající	 z	 kariérní	
orientace	migrantů	–	část	mladých	věnujících	se	manuální	práci	a	nekvalifikovaným	profesím	nejeví	o	
spolkovou	činnost	zájem,	zatímco	vzdělaná	část	(lékaři,	vědečtí	a	univerzitní	pracovníci,	finančníci)	a	
jejich	 rodiny	 se	 zapojují	 často	 a	 aktivně.	 Kontakt	 s	úřadem	 je	 u	mladých	 osob	 nižší,	 než	 byl	 u	 osob	
z	generací	 48	 a	 68,	 což	 vyplývá	 z	 větších	 možností	 transnacionalizace	 a	globalizace,	 tj.	 snadnější	
možnosti	pobytu	v	Česku	a	vyřízení	si	potřebných	dokumentů	přímo	tam	(MZV	2020).		

V	posledních	20	letech	se	stala	atraktivní	Kalifornie,	Oregon	a	Washington	–	státy,	kam	směřují	mladí	
Češi	jak	přímo	z	ČR,	tak	z	jiných	částí	USA,	a	to	zejm.	do	IT	oborů.	Další	technologická	centra	přitahující	
Čechy	jsou	v	Dallasu,	Durhamu	a	Charlotte.	

Mezi	 novými	migranty	můžeme	 najít	 i	 početnou	 skupinu	 s	 nelegálním	 pobytem.	 Podle	 rozhovorů	 s	
konzuly	 i	 samotnými	 respondenty	 vyplynulo,	 že	 se	 jich	 nejvíce	 koncentruje	 do	 oblasti	 Chicaga,	 na	
Floridu	či	do	okolí	Atlanty.	Jedná	se	jak	o	nízkopříjmovou	část	obyvatelstva	(převážně	manuální	práce	
a	méně	kvalifikované	profese),	tak	i	o	drobné	podnikatele	(úklidové	služby,	doprava,	stavební	práce).	

	

Výběrový	soubor	

Postup	při	výběru	osob,	které	 se	 zúčastnily	hloubkových	 rozhovorů,	byl	 stejný,	 jako	u	všech	dalších	
Case	 studies,	 tj.	 byly	 vybrány	osoby,	 které	 se	 účastnily	 dotazníkového	 šetření	 a	 svolily	 k	
následnému	hloubkovému	 rozhovoru.	 Navíc	 zde	 byly	 zařazeny	 i	 osoby,	 které	 byly	 osloveny	 přímo	
v	USA	 v	době	 od	 září	 do	 března	 2022	 na	 základě	 snowball	 metody.	 Výběrový	 soubor	 tudíž	 není	
statisticky	 reprezentativní	 a	 výsledky	 získané	 z	něj	 nelze	 generalizovat	 a	 aplikovat	 na	 celou	
zkoumanou	 populaci.	 Je	 ale	 jasné,	 že	 pomohou	 vysvětlit	 řadu	 otázek	 spjatých	 s	 přístupem	 české	
diaspory	v	USA	ke	vztahu	k	Česku	a	jejich	potřebám	či	aktivitám.	

	Náš	výběrový	soubor	se	skládal	z	19	respondentů,	kde	bylo	10	mužů	a	9	žen,	z	toho	bylo	10	expatů.	
Nejvíce	 respondentů	bylo	 ve	 věkových	 skupinách	 do	 39	 let	 (8)	 a	 40-49	 let	 (8),	 nad	 50	 let	 byli	 tři	
respondenti.	 Pouze	 pět	 z	 nich	 mělo	 střední	 vzdělání,	 ostatní	 měli	 bakalářské,	 magisterské	 nebo	
postgraduální.		

	

Důvody	odchodu	a	možný	návrat	

Důvodů	 pro	 odchod	 z	Česka	 bylo	 několik	 a	 kopírují	 i	 vzorek	 z	dotazníkového	 šetření	 –	 převládají	
kvalifikační	důvody	(většinou	doktorské	studium)	a	s	tím	pak	spojené	lepší	pracovní	uplatnění.	Dále	to	
je	 důvod	 sloučení	 rodiny	 (nejčastěji	 následování	 manžela	 anebo	 přímo	 partnerství	 či	 manželství	
s	Američanem)	 a	 v	 neposlední	 řadě	 je	 to	 touha	 zkusit	 něco	 nového	 a	 objevovat:	 „chtěl	 se	 někam	
podívat,	bylo	krátce	po	revoluci…“	(muž,	45	let).	Vzhledem	k	tomu,	že	převaha	našich	respondentů	má	
vysokoškolské	 vzdělání,	 příliš	 nepřekvapuje,	 že	 jejich	 cílem	 je	 většinou	 příležitost	 vylepšit	 si	 své	
znalosti	 v	příslušném	 oboru:	 „jsem	 vystudovaný	 biochemik	 a	 sem	 jsem	 jel	 načerpat	 zkušenosti	 jako	
vědecký	 pracovník	 do	 farmaceutické	 firmy,“	 (muž,	 31	 let)	 nebo:	 „mám	 příležitost	 být	 na	 nejlepším	
pracovišti	v	mém	oboru…“	(muž,	34	let).	

O	návratu	do	Česka	sice	asi	polovina	respondentů	uvažuje,	nicméně	je	to	podmíněné	řadou	věcí,	jako	je	
např.	 bydlení,	 odpovídající	 práce	 včetně	 finančního	 ohodnocení,	 vyřešení	 pohledávek	 u	 zdravotní	
pojišťovny	apod.:	 „Uvažovala	 jsem	o	 tom,	 ale	 dívala	 jsem	 se	na	platy	 v	Praze	a	bydlení	 a	nedokážu	 si	
představit,	že	bych	tam	jako	samoživitelka	mohla	vyžít.	V	Čechách	bych	to	nemohla	utáhnout,“	(žena,	53	
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let).	Řada	z	nich	má	o	svém	potenciálním	návratu	svou	vizi,	která	je	spojována	se	skončením	grantu,	
s	odchodem	 do	 důchodu,	 s	dospělostí	 svých	 dětí	 či	 s	možností	 dětí	 studovat	 vysokou	 školu	
v	Česku.		Respondenty	navíc	táhne	domu	skutečnost,	že	mají	v	Česku	i	část	své	rodiny	a	přátele,	někteří	
chtějí,	aby	 jejich	děti	neztratily	schopnost	mluvit	česky:	 „...aby	dcera	neztratila	češtinu	(jsou	 jí	 teď	tři	
roky),	manželka	také	chce,	mně	je	to	jedno,	ale	přizpůsobím	se,“	(muž,	33	let).	

Ti,	 co	 o	 návratu	 neuvažují,	 jsou	 limitováni	 svými	 partnery	 či	 dobrým	 zaměstnáním:	 „…rád	 bych,	 ale	
manželka	nechce…“	(muž,	70	let).	Většina	z	nich	ale	žije	transnacionální	život,	tzn.	že	jezdí	minimálně	
jednou	 za	 rok	 do	 Česka	 (žena,	 40	 let):	 „...žijeme	 tam	 i	 tady.“		 Všichni	 však	 byli	 zaskočeni	 pandemií	
covidu	a	zákazem	cestovat	po	dva	roky,	kdy	krajanům	chyběl	fyzický	kontakt	s	rodinou	v	Česku.		

Najdou	se	i	tací,	kteří	s	návratem	nepočítají	vůbec.	Často	se	přitom	jedná	o	smíšená	manželství,	kdy	by	
partner	hledal	těžko	v	Česku	uplatnění:	„To	vůbec	neplánuji.	Tady	mám	rodinu,	práci…	jedině	kdyby	pak	
chtěly	děti	 studovat	v	Česku,	 tak	proto	 jim	dělám	 i	 český	pas	a	občanství,“	(muž,	40	 let:)	nebo:	 „Vůbec	
neuvažuji	se	vrátit.	Tady	mám	manžela,	děti,	psa…	doma	nemám	skoro	nikoho,“	(žena,	45	let).	

	

Míra	kontaktů	s	Českem	a	remitence	

Členové	 nové	 diaspory	 jsou	 většinou	 v	 těsném	 vztahu	 s	 domovskou	 zemí,	 zejména	 se	 svými	
příbuznými	a	přáteli	(muž,	40	let):	„Jsem	v	týdenním	styku	přes	WhatsApp	nebo	zoom.	Také	pravidelně,	
vždy	 ráno	 sleduji	 aktuální	 zprávy	 v	 Česku.“	 Díky	 transnacionálnímu	 chování	 a	 globalizaci	 je	 mohou	
poměrně	 často	navštěvovat	a	při	 té	příležitosti	 si	 i	 vyřizovat	potřebné	doklady	přímo	v	Česku.	Míra	
kontaktů	přitom	slábne	jak	s	dobou	pobytu	v	zahraničí,	tak	i	s	úmrtím	členů	blízké	rodiny.	(Žena,	51	
let):	„Já	nevím,	co	bude,	až	mi	rodiče	umřou.	Jsou	už	dost	staří	a	nevím,	jestli	tam	budu	jezdit	potom	tak	
často…“	anebo:	„…manželka	nechce,	je	introvert,	nemá	tam	již	kromě	bratrance	žádnou	rodinu,“	(muž,70	
let).	

Otázka	remitencí	není	v	případě	USA	ani	dalších	vyspělých	zemí	příliš	aktuální.	Respondenti	z	velké	
většiny	peníze	domů	neposílají	s	výjimkou	nějakých	dárků.	Odrazuje	je	celní	kontrola	a	placení	cla	při	
přijetí.	 (Žena,	43	 let):	„Jedině	na	dárky,	když	se	posílají	věci,	 tak	se	do	toho	celníci	hrabou,	a	přesto,	že	
tam	píšu,	že	jsou	to	dárky,	tak	za	to	chtějí	clo,	tak	jsme	si	řekli,	že	už	nic	posílat	nebudu	a	pošlu	vždycky	
peníze	na	dárky”.	Pokud	 se	peníze	pravidelně	posílají,	 jsou	většinou	vázané	na	vlastnictví	 či	 aktivity	
samotných	migrantů:	„…ano,	příbuzným,	mám	v	ČR	byt	a	oni	mi	platí	poplatky;	na	to	posílám	peníze,“	
(žena,	47	let).	

	

Řešení	problémů	a	krajanská	angažovanost	

Zdá	se,	že	žádné	závažné	problémy	nejsou,	nicméně	ti	více	“angažovaní”	poukazovali	na	nutnost	zlepšit	
přístup	k	volbám	(jejich	elektronickou,	korespondenční,	distanční	podobu)	a	poskytování	aktuálních	
informací	a	větší	a	lepší	komunikaci:	

„Zájem	o	užší	spolupráci,	vytváření	kontaktů.	Aby	ta	česká	vláda	nebo	ty	české	úřady	měly	ponětí,	že	teda	
my	 nejsme	 jenom	 ty,	 co	 jsme	 prostě	 odešli.	 My	 jsme	 lidi,	 kteří	 přispívají	 na	 mnoha	 úrovních	 České	
republice,	ať	se	jim	to	líbí	nebo	ne,	takže	prostě	takovej	ten	acknowledgement,	uvědomění	si,	že	nás	skoro	
víc	bydlí	mimo	republiku	než	v	republice	v	téhle	době.	Takže	takovou	osvětu	nějakou,	jakože	žijeme	ve	21.	
století	 a	 že	 je	 potřeba	 si	 tohleto	 uvědomit,	 že	 ne,	 že	 nežijeme	 za	 Rakouska	 Uherska,	 že	 se	 musíme	
posunout	prostě	do	nějaké	té	globální	společnosti,“	(žena,	47	let).	
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Ti,	co	se	mají	tendenci	se	vrátit	(často	se	jedná	o	oba	partnery	Čechy)	pak	trápí	zařazení	jejich	dětí	zpět	
do	 školního	 systému	 v	 Česku.	 I	 přesto,	 že	 navštěvují	 české	 školy	 v	 zahraničí,	 je	 velmi	 těžké	 dohnat	
potřebné	znalosti:	

„Není	to	největší	problém,	spíše	nejistota	–	pokud	se	mé	děti	budou	chtít	vrátit	do	ČR	na	školu	střední	či	
vysokou	školu	(byť	i	třeba	na	část	studia),	půjde	to,	když	jako	plynně	česky	hovořící	občané	ČR	nebudou	
mít	 českou	 maturitu,	 popřípadě	 pro	 střední	 školu	 formálně	 dokončenou	 povinnou	 docházku	 základní	
školy?	Děti	 jsou	 zatím	na	 základní	 škole	 v	USA,	 zaregistrované	 v	 kmenové	 škole	 na	Praze	 10,	 nicméně	
nezvládáme	 rozdílové	 zkoušky	 –	 vzhledem	 k	 sobotní	 české	 škole	 a	 prostě	 omezenému	 času,	 jsou	
akademicky	"pozadu,“	(žena	43	let).		

I	když	kvalita	a	dostupnost	 informací	se	dost	zlepšila,	přesto	 je	 toto	 téma	velmi	často	diskutované	a	
zaslouží	větší	pozornost.	Jednak	to	jsou	informace	o	vzdělávání	děti	v	češtině.	Respondenti	z	odlehlých	
oblastí	 s	 menší	 koncentrací	 Čechů	 se	 k	 nim	 dostávají	 těžko:	 „...sdílením	 informací	 jsem	 se	 teprve	
postupně	dozvěděla,	že	existuje	možnost	vzdělávání	 se	v	zahraničí	v	češtině,	 takže	můj	syn	česky	vůbec	
neumí.	Teprve	nedávno	 jsem	se	dozvěděla,	že	nemusí	mít	 trvalý	pobyt	v	Česku,“	(žena	39	 let).	Avšak	 je	
zde	volání	po	obecně	jednotném	místu,	kde	lidé	najdou	všechny	potřebné	informace	a	významně	by	to	
zjednodušilo	 celou	 agendu	 vztahující	 se	 k	 problémům	 řešeným	 krajany	 v	 zahraničí:“	 byl	 by	 k	 tomu	
potřebný	nějaký	infoportál;	služby	celkově	jsou	na	nízké	úrovni,“	(žena,	47	let).	Zde	se	nabízí	naše	řešení	
v	 podobě	 vzniku	 “Portálu	 krajana”	 (viz	 např.	 náš	 návrh	 portálu).	 Patří	 sem	 i	 spolupráce	 s	 českými	
úřady	 a	 byrokracií	 jako	 takovou.	 Zde	 je	 voláno	 po	 digitalizaci	 a	možnosti	 elektronické	 komunikace	
s	českými	 úřady	 tak,	 aby	 lidé	 nemuseli	 osobně	 dojíždět	 na	 velké	 vzdálenosti	 k	 podání	 žádostí	
a	vyzvedávání	dokumentů:	

„Pokud	 se	 dělají	 pasy	 s	 biometrickými	 prvky,	 je	 třeba	 zřídit	 více	míst,	 kde	 je	možné	 biometrické	 prvky	
odebírat,	je	velmi	těžké	udržet	českou	identitu,	protože	to	stojí	hodiny	a	hodiny	vyřizování	s	úřady.	A	oni	
vám	neřeknou	na	rovinu,	co	se	má	udělat,	vyplňte	tento	a	tento	formulář.	Řekou,	podívejte	se	na	stránky.	
Ale	já	vás	kontaktuju,	protože	tomu	nerozumím.	Už	vím,	kde	je	notář,	ale	čím	mám	začít.	Udělat	malinkou	
věc	je	mentálně	velký	projekt.	Musí	bejt	člověk	mentálně	připravenej,	najezenej	a	pak	jim	může	zavolat,	
těm	 lidem,	 budou	 nepříjemný,	 jestli	 nám	nechtějí	 nic	 říct?	 Trvalo	mi	 rok	 a	 půl,	 než	 jsem	 se	 v	 Čechách	
rozvedla	(z	Ameriky).	Tak	další	provdání	bude	něco	podobného,“	(žena	43	let).	

Angažovaností	v	českých/československých	institucích	si	krajané	do	značné	míry	saturují	své	potřeby	
větších	 kontaktů	 s	 dalšími	 Čechy.	 Větší	 napojení	 na	 organizace,	 navštěvování	 českých	 akcí	 a	
intenzivnější	 zapojení	do	krajanských	spolků	pomáhá	překonávat	stesk	po	domově	 i	udržovat	český	
jazyk	a	kulturu	v	zemi	pobytu.	

Někdy	 dochází	 k	 propojování	 starých	 a	 nových	 komunit	 prostřednictvím	 dříve	 založených	 center.	
Právě	 vlastnictví	 budov	 a	 zařízení	 pomáhá	 jednodušeji	 organizovat	 spolkový	 život	
české/československé	komunity:	

„Pravidelně	tam	jednu	dobu	pracovala	jako	dobrovolnice,	nyní	už	méně,	protože	si	dodělávám	školu,	ale	
na	 různé	 akce	 tam	 chodím.	 V	 českém	 centru	 v	 Houstonu	 se	 budu	 vdávat	 a	 budeme	 tam	 mít	 česko-
portorikánskou	svatbu.	Krajané	tancují	polku	–	jako	kruhový	tanec,“	(žena,	47	let).	

Oproti	 jiným	 městům	 v	 USA	 mají	 krajané	 ideální	 podmínky	 zejména	 v	 místech,	 kde	 je	 umístěna	
ambasáda	či	generální	konzulát.	Koná	se	tam	více	akcí,	často	právě	na	půdě	ambasády	anebo	v	České	
národní	 budově	 na	 Manhattanu,	 která	 je	 sídlem	 českého	 konzulátu,	 Českého	 centra	 a	 krajanských	
spolků	BBLA	a	Dvořák	American	Heritage	Association.	V	budově	 je	 také	kino,	galerie,	hlavní	 taneční	
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sál,	střešní	terasa	a	česká	restaurace,	kam	krajané	často	chodí.	V	Chicagu	mají	k	dispozici	budovu	české	
školy,	 českou	misii	 Velehrad	 či	 prostory	 Ústředny	moravských	 spolků.	 Stejně	 tak	mohou	 chodit	 do	
Sokola,	 kde	 se	 ale	 konají	 spíše	 sportovní	 aktivity.	 JInde	 si	musí	 pro	 své	 činnosti	 sály	 pronajímat	 od	
církve	nebo	místních	škol	pro	českou	školu	a	činnost	Sokola.	(př.	Washington	DC,	Durham).	

	

Možnosti	pro	zlepšení	

Nabízí	se	možná	změna	přístupu	k	organizaci	a	komunikaci	s	naší	diasporou.	Například	tím,	že	by	se	
pracovalo	 více	 s	 komunitou	 Čechů	 v	zahraničí	 než	 jen	 s	 krajanskými	 organizacemi.	 Je	 to	 sice	
jednodušší,	 ale	 krajanské	 organizace	 reprezentují	 jen	 vybrané	 skupiny	 Čechů	 v	 cizině.	 To	 se	 týká	 i	
českých	 škol,	 které	 jsou	 nyní	 významnou	 součástí	 networkingu,	 týkající	 se	 ale	 jen	 vybrané	 skupiny	
rodičů	s	dětmi:	„...když	to	řeknu	jinak,	tak	prostě	máte	velmi	úzkou	skupinu	lidí,	se	kterejma	ten	stát	jako	
komunikuje.	Jo,	když	jedete	do	ciziny	jako	turista,	tak	máte	systém	DROZD,	kam	se	můžete	zapsat.	Pokud	
trvale	 žijete	 v	 cizině,	 je	 to	 prostě	 hrozně	 zvláštní,	 že	 vlastně	 neexistuje	 nějaký	 jako	 dobrovolný	 registr	
Čechů	žijících	v	cizině	jakoby,"	(muž,	35	let).	

Pro	 zlepšení	 je	 třeba	 navrhováno	 poslat	 alespoň	 jednou	 ročně	 oficiální	 dopis	 všem	 Čechům	 žijícím	
v	zahraničí	–	buď	od	předsedy	vlády	nebo	prezidenta.	

	

Shrnutí	

USA	je	velice	různorodé	prostředí	i	z	hlediska	krajanských	potřeb,	a	to	v	závislosti	na	době	příchodu	
do	USA,	sociální	i	vzdělanostní	struktuře.	Zdá	se,	že	si	noví	migranti	vytvářejí	své	vlastní	sítě	v	podobě	
meet-up	skupin	podle	svých	zájmů.	 Jedná	se	o	skupiny	navázané	na	české	školy	(tj.	 rodiny	s	dětmi),	
profesní	 skupiny	 či	 neformální	 skupiny.	 Částečně	 dochází	 i	 k	 navazování	 kontaktů	 s	 tradičními	
krajanskými	komunitami,	které	jsou	vázány	na	dříve	založené	organizace	jako	např.	Sokol,	Společnost	
pro	vědy	a	umění	(SVU),	Ústředna	moravských	spolků.	Pomohla	by	větší	intervence	státu	na	podporu	
dalších	aktivit,	neboť	většina	z	nich	vychází	od	samotných	krajanů	a	závisí	na	jejich	času	a	ochotě	se	
dobrovolnicky	na	zájmových	činnostech	komunity	podílet.	Ty	lze	podporovat	i	nadále	prostřednictvím	
podpory	 českých	 spolků	 a	 komunikace	 s	 nimi.	 S	 těmito	 tradičními	 společenstvími	 se	 částečně	
kontaktují	 i	noví	migranti	 z	České	republiky	a	získávají	 takto	kontaktní	body	v	novém	prostředí.	Na	
druhou	 stranu	 je	 řada	 krajanů,	 která	 s	 krajanskými	 aktivitami	 kontakt	 nemá	 a	 ocenila	 by	 lepší	
dostupnost	 a	 přehlednost	 potřebných	 informací	 týkajících	 se	 vzdělávání,	 dostupnosti	 různých	
dokumentů	a	postupů,	jak	je	získat	(vydávání	pasů,	OP,	zápis	do	matrik,	eventuální	zápis	do	zvláštního	
seznamu	 voličů	 apod.).		 Vedle	 těchto	 společenství,	 zejména	 ve	 velkých	 městech,	 jsou	 zde	 však	
jednotlivci	 a	 skupinky	 krajanů,	 kteří	 jsou	 téměř	 kompletně	 odříznuti	 od	 veškerých	 informací,	 které	
jsou	 spojeny	 s	 udržováním	kontaktu	 s	 Českou	 republikou.		 Je	 zde	 velké	množství	 případů,	 kde	 není	
klíčová	otázka	kvality	informací,	ale	kde	je	vůbec	hledat.	Proaktivní	působení	krajanských	organizací	
by	velice	prospělo.		

Významnou	 skupinu	 tvoří	 vrcholní	 odborníci	 v	 podstatě	 všech	 vědních	 oborů,	 kteří	 se	 těžko	 budou	
vracet.	Často	 jsou	na	pozicích,	které	by	v	Česku	nenašli,	ale	 i	přesto	mají	o	spolupráci	zájem.	 Je	 tedy	
nutné	 ještě	vylepšit	možnosti	 a	podmínky	pro	akademické	 spolupráce	a	výměny	a	využít	potenciálu	
pro	 spolupráci.	 Zde	 je	 pravděpodobně	 jediná	 možnost,	 jak	 proaktivně	 ovlivňovat	 potenciální	
odchod/příchod	“mozků”	a	motivovat	je	k	návratu	či	intenzivnější	spolupráci.	Může	to	být	nastavením	
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zjednodušených	 podmínek	 pro	 vzájemné	 síťování	 a	 podávání	 grantů,	 finanční	 platové	 pobídky,	
materiálové	zařízení	a	nabídka	startovacích	bytů.	

Společným	tématem	pro	krajany	z	nečlenských	zemí	EU	je	celní	problematika,	posílání	zvláště	dárků	a	
dalších	 pozorností	 do	 ČR,	 které	 je	 v	 tomto	 případě	 obtížné	 a	 hlavně	 drahé.	 řada	 osob	 na	 posílání	
čehokoli	do	ČR	rezignovala.	
	

4.4. Case	study	Austrálie	

Základní	informace	o	české	diaspoře	

Podle	 odhadů	 Ministerstva	 zahraničních	 věcí	 ČR,	 žije	 v	 Austrálii	 přibližně	 31	 tisíc	 osob	 českého	
původu.	Sčítání,	které	v	Austrálii	proběhlo	v	roce	2021,	zachytilo	7	776	osob	narozených	v	Česku.	Jsou	
mezi	nimi	děti	v	kojeneckém	věku	i	osoby	starší	85	let.	Nejsilněji	jsou	však	zastoupeny	kategorie	mezi	
30–50	 lety,	 tedy	nejproduktivnějšího	 věku	 (Australian	Bureau	 of	 Statistics,	 tab.	 1).	 Podle	Australian	
Bureau	of	Statistics	jich	1	738	nemělo	australské	státní	občanství	(tab.	2).	Dále	podle	tohoto	pramene	
27	862	osob	při	sčítání	uvedlo,	že	má	český	původ	(tab.	4)8.	

Podle	MZV	ČR	v	Austrálii	působí	8	českých	spolků	a	3	české	školy.	České	osídlení	se	zde	formovalo	od	
19.	století,	ale	výraznější	počty	osob	českého	původu	do	Austrálie	zamířily	až	po	roce	1948	a	zejména	
po	roce	1968,	kdy	je	Austrálie	dosažitelnější.	Ve	srovnání	s	mnoha	dalšími	zeměmi,	včetně	evropských,	
jakými	 je	 Německo,	 Polsko	 nebo	 Irsko,	 je	 české	 osídlení	 spíše	 skromnější.	 Čechy	 původem	
zaznamenáme	především	ve	 velkých	městech.	Nejvíce	 Čechů	původem	 žije	 v	Novém	 jižním	Walesu,	
dále	 v	 provincii	 Victoria	 a	 Queensland	 (tab.	 4).9	 Česky	 jich	 hovoří	 7	884	 a	 125	 uvedlo,	 že	 hovoří	
československy	(tab.	5).	V	současné	době	se	s	Austrálií	kontakty	zesilují	zejména	díky	mladým	lidem,	
kteří	využívají	možnost	v	Austrálii	současně	pracovat	a	studovat	(není	možné	při	vízech	na	studium	
například	 v	 USA).	 Tento	 režim	 dává	 příležitost	 studentům	 vyjíždět	 na	 dlouhodobé	 stáže	 nebo	
absolvovat	v	Austrálii	celý	studijní	program	paralelně	s	výdělečnou	činností.	Z	rozhovorů	vyplynulo,	že	
pro	mnohé	z	nich	je	právě	tato	možnost	pro	volbu	Austrálie	vysoce	motivační	a	může	být	též	krokem	
k	rozhodnutí	setrvat	i	po	studiu.	

	

Vzorek	respondentů	

Nejaktivněji	 se	 do	 našeho	 šetření	 a	 do	 rozhovorů	 o	 potenciální	 možné	 spolupráci	 zapojila	 skupina	
obyvatel	Austrálie	 českého	původu,	kteří	přesídlili	 relativně	nedávno.	A	 také	právě	 tato	 skupina	má	
k	České	 republice	 nejpevnější	 formální	 vazby.	 Jenom	 dva	 starší	 muži	 z	 výběrového	 souboru	
dotazníkového	šetření,	kteří	žili	v	Austrálii	(50	a	73	let),	neměli	občanství	ČR	(v	souboru	to	odpovídalo	
4,4	%).	 Naopak	 australské	 občanství	 v	 souboru	 nemělo	 35,5	%.	 Tento	 údaj	 kontrastuje	 se	 zjištěním	
posledního	 australského	 sčítání,	 kdy	 z	 počtu	 osob,	 kteří	 se	 přihlásili	 k	 českému	 původu,	 nemělo	
občanství	Austrálie	pouze	6,7	%	osob,	kteří	 se	k	 českému	původu	přihlásili.	Znamená	 to,	 že	 skupina	
s	občanstvím	 ČR	 reagovala	 na	 dotazník	 mnohem	 aktivněji	 než	 ti,	 co	 občanství	 nemají.	 Jak	 už	 jsme	
uváděli	v	předchozím	textu,	věkové	složení	osob,	kteří	zareagovali,	bylo	49	let,	tedy	relativně	vysoké.	

	

8	https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021	
(navštíveno	21.	9.	2022).	
9	https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021	
(navštíveno	21.	9.	2022). 
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Také	délka	pobytu	v	cizině	byla	vyšší,	v	průměru	23,7	let.	Jedná	se	tedy	o	věkově	i	délkou	pobytu	jinou	
skupinu,	 než	 která	 reagovala	 na	 dotazníkové	 šetření	 například	 na	 Novém	 Zélandu.	 Pouze	 11,1	%	
krajanů	však	odešlo	do	zahraničí	před	rokem	1989.	Znamená	to,	že	větší	část	z	nich	patří	do	tak	zvané	
nové,	polistopadové	migrace.	Z	jejich	rozložení	délky	pobytu	v	cizině	je	patrné,	že	nepřicházejí	v	rámci	
cílené	náborové	kampaně	nebo	nějaké	výrazné	události.	Jejich	doba	příchodu	do	Austrálie	je	relativně	
rovnoměrně	rozložena,	nejvíce	se	ale	k	dotazníkovému	šetření	přihlásili	respondenti	s	délkou	pobytu	
v	rozmezí	6–10	let.		

	

Graf	č.	4.1.	Délka	pobytu	respondentů	z	Austrálie	v	cizině	

		

Z	grafu	též	nevyplývá,	že	by	zájem	o	vyplnění	dotazníku	v	Austrálii	nějak	výrazně	ovlivnilo,	zda	krajané	
odešli	z	ČR	před	nebo	po	roce	1989.	Výraznou	charakteristikou	ale	je,	že	se	v	ČR	narodili	a	část	života,	
v	 průměru	26	 let,	 v	 České	 republice	 prožili.	 Pouze	6,7	%	 respondentů	 odešlo	 ve	 věku,	 kdy	 jim	bylo	
méně	než	15	let.	

	

Příchod	do	nové	destinace	a	motivace	k	setrvání	

Tak	 jako	 u	 migrace	 do	 jiných	 destinací,	 ani	 na	 v	 Austrálii	 nezaznamenáváme,	 že	 by	 respondenti	
odcházeli	 jednoznačně	pod	tlakem	tíživých	okolností,	resp.	že	by	se	zejména	po	roce	1989	 jednalo	o	
tzv.	vynucenou	migraci.	Při	kvalitativním	výzkumu	se	jako	motivace	vyskytovala	zejména	touha	začít	
něco	nového,	v	jednom	případě	se	přímo	jednalo	o	náhodu.	Respondent	(muž,	51	let)	při	kvalitativním	
šetření	 vyprávěl,	 jak	 chtěl	 po	 ztrátě	 partnerky	 ve	 svých	 35	 letech	 zkusit	 změnit	 styl	 života.	 Nikdy	
necestoval,	 ani	 netoužil	 pracovat	 v	 zahraničí.	 V	 tramvaji	 ale	 nad	 sebou	 zahlédl	 inzerát:	 „Pojeďte	
studovat	do	Austrálie,“	a	pro	tuto	myšlenku	se	nadchl	a	uskutečnil	ji.	Další	respondentka	naopak	měla	
rozsáhlou	 zahraniční	 zkušenost.	 Pracovala	 jako	 zdravotní	 sestra	 v	 Arabských	 emirátech	 a	 po	 řadě	
dramatických	dobrodružství	zde	našla	partnera	z	Austrálie,	se	kterým	se	sem	přistěhovala.	Po	pobytu	
v	 Emirátech	 jí	 prý	 nejvíce	 překvapilo,	 „že	 se	 zde	 za	 všechno	 musí	 platit.“	 (žena,	 43	 let).	 Další	
respondent	 odešel	 do	 Austrálie	 v	 rámci	 bakalářského	 studia	 na	 Erasmus,	 nadchnul	 se	 tamním	
univerzitním	prostředím,	magisterské	studium	realizoval	již	v	Austrálii	a	později	zde	založil	rodinu.	
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Z	vyprávění	i	dotazníkových	šetření	je	patrné,	že	odchody	do	Austrálie	byly	někdy	racionální	kalkulací,	
někdy	 shodou	 náhod,	 ale	 stěží	 by	 mohlo	 být	 řečeno,	 že	 by	 byly	 zcela	 nepromyšlené.	 Zpravidla	
reprezentují	několikanásobnou	migrační	zkušenost.	

Větší	 část	 respondentů	návrat	do	ČR	nepředpokládá	 (57,8	%).	Pouze	6,7	%	se	 vrací	určitě	 a	13,3	%	
vybrala	variantu,	že	spíše	ano.	20	%	 je	nerozhodnuto	(tabulka	1.17).	Důvody	setrvání	 jsou	pracovní,	
velmi	frekventovaně	rodinné	(partneři	z	lokálního	prostředí).	Muž,	33	let	to	vyjádřil	následovně:	„Já	už	
vlastně	 nemám	 na	 výběr.	 Mám	 tady	 ženu,	 dítě,	 žena	 je	 Australanka.“	 Významnou	 roli	 též	 hraje	
předpoklad,	že	by	si	na	české	prostředí	již	stěží	zvykali.	Citovaný	muž	by	se	ale	rád	s	dítětem	do	Čech	
třeba	na	rok	v	jeho	5-7	letech	přestěhoval,	aby	se	mohlo	naučit	česky,	„zažít	českou	kulturu“,	naučit	se	
dobře	jazyk.	Naopak	jiný	respondent	(muž,	46	let),	uváděl	jako	důvod	setrvání	v	Austrálii	zaměstnání,	
které	ho	velmi	baví,	a	 rodinu,	 resp.	děti.	Uváděl,	 že	zůstane	nejen	proto,	 že	si	 zde	zvykl,	ale	 i	 z	 toho	
důvodu,	 že	 děti	 již	 česky	 nehovoří.	 Vzal	 si	 Australanku	 a	 neměl	 ani	 dostatek	 času	 a	 trpělivosti	 děti	
česky	 učit.	 Dalšími	 důvody	 k	 setrvání	 v	 nové	 destinaci	 ale	 byly	 též	 administrativní	 překážky	 –	
respondenti	 neměli	 platné	 pasy,	 v	 ČR	 byly	 složité	 podmínky	 pro	 jejich	 rodinné	 příslušníky,	 kteří	
neměli	 občanství,	 nevyhovovala	 jim	 společenská	 atmosféra	 v	 ČR,	 financování	 vědy,	 nízká	 životní	
úroveň,	životní	styl,	domnívali	se,	že	v	ČR	 je	sexismus	a	rasismus.	Respondentka	(žena,	40	 let)	měla	
výhrady	k	výuce	ve	školách:	„Nelíbí	se	mi	školní	osnovy	a	starý	způsob	výuky	a	také	neustálé	hodnocení	
a	udělování	nevyžádaných	rad	od	většiny	populace.“	(Muž,	35	let):	„Rasismus,	sexismus	a	další	podobné	
omezenosti.	Společnost	v	Čechách	je	o	mnoho	let	pozadu.	Nutnost	vycházet	s	podobnými	lidmi	každý	den	
by	mi	znechucovala	život.“	

Dotazníkové	 šetření	 i	 kvalitativní	 rozhovory	 v	 Austrálii	 ukazují,	 že	 zde	 je	 třeba	 při	 komunikaci	
s	krajany	 předpokládat,	 že	 velká	 část	 z	 nich	 setrvá	 v	 cílové	 destinaci.	 Je	 však	 velmi	 potěšující,	 že	
i	krajané,	 kteří	mají	 australské	 občanství	 a	 s	 návratem	nepočítají,	 s	 českými	 institucemi	 komunikují	
a	mají	o	udržování	kontaktů	zájem.	

		

Obživné	aktivity	a	každodennost	

Stejně	 jako	 krajanská	 komunita	 jako	 celek,	 i	 respondenti	 našeho	 šetření	 žili	 převážně	 v	 městském	
prostředí.	 75	%	 z	 nich	 žilo	 ve	 velkoměstech,	 13	%	 v	 městech	 střední	 velikosti,	 12	%	 na	 vesnici	
v	blízkosti	 města.	 Z	 68,9	%	 se	 jednalo	 o	 vysokoškoláky.	 48,9	%	 z	 nich	 pracovali	 jako	 zaměstnanci,	
převážně	v	soukromém	sektoru,	ne	všichni	na	celý	úvazek,	13,3	%	podnikalo,	větší	část	ale	tou	formou,	
že	 zaměstnávali	 sami	 sebe,	 a	 28,9	%	 bylo	 v	 důchodu.	 Ve	 2,2	%	 uváděla	 respondentka	 rodičovskou	
dovolenou	a	ve	stejném	rozsahu	byla	zachycena	nezaměstnanost	a	kategorie	žena	v	domácnosti.	6,6	%	
respondentů	uvádělo	studium.	Ve	4,4	%	případů	 to	bylo	studium	a	současně	zaměstnání.	Ne	všichni	
respondenti	pracovali	ve	své	profesi.	U	 těch,	kteří	byli	 zaměstnáni	nebo	podnikali,	odpovídalo	 jejich	
zaměstnání	kvalifikaci	ze	65,5	%.	To	znamená,	že	přibližně	34,5	%	z	těch,	kteří	deklarovali	zaměstnání	
nebo	podnikání,	má	méně	kvalifikovaná	místa,	než	na	které	mají	vzdělání,	resp.	kvalifikaci.	Na	druhou	
stranu	 však	 respondenti	 kvalitativního	 šetření	 si	 ve	 všech	 případech	 svá	 vzdělání	 upravovali	
a	kvalifikaci	 si	 zvyšovali,	 jednak	 v	 souladu	 se	 svým	 zájmem,	 jednak	 proto,	 aby	 získali	 kvalitní	
kvalifikované	 zaměstnání.	 Jejich	 zaměstnání	 a	 pracovní	 uplatnění	 byly	 jedním	 z	 důvodů	 proč	
neuvažovali	 o	návratu	do	ČR.	Respondentka	 (žena,	 43	 let),	 která	odešla	do	 zahraničí	 jako	 zdravotní	
sestra,	v	Austrálii	vystudovala	magisterské	studium	dietologie	a	pracovala	v	neziskovém	sektoru,	byla	
přesvědčena	 o	 tom,	 že	 by	 v	 případě	 návratu	 do	 ČR	 podobné	 zaměstnání	 nesehnala,	 protože	
srovnatelné	kvalifikace	v	ČR	nejsou.	
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Kontakty	s	českou	diasporou	a	předpoklad	návratu	do	České	republiky	

Tak	jako	i	v	dalších	destinacích,	i	v	případě	Austrálie	jsme	při	rozhovorech	nezaznamenali	odpověď,	že	
by	 se	 do	 místa	 bydliště	 respondenti	 stěhovali	 kvůli	 tomu,	 že	 je	 zde	 česká	 komunita.	 Někteří	 toto	
specifikum	 téměř	 neexistence	 transferových	 krajanských	 sítí	 reflektovali	 při	 srovnávání	 s	 jinými	
krajanskými	komunitami.	Toto	 slabé	 zasíťování	 však	nechápali	 jen	 jako	negativum,	 ale	 viděli	 v	něm	
i	pozitivní	stránky.	Ke	krajanským	aktivitám	je	nevázala	žádná	povinnost,	nebyly	závazné.	Na	druhou	
stranu	 si	 uvědomovali,	 že	k	 reprodukování	kulturních	vzorců	 z	 českého	prostředí	malá	 společenská	
aktivita	nepřispívá.	Respondent	(muž,	33	let),	který	se	oženil	s	ženou	původem	z	Číny,	porovnával,	jak	
zřídkavé	 a	 nezávazné	 jsou	 aktivity	 českých	 krajanů	 oproti	 tomu,	 jakým	 společenským	 životem	 žije	
čínská	komunita.	

Češi	v	Austrálii	přítomnost	krajanů	zaznamenali	zpravidla	až	po	příjezdu	prostřednictvím	sociálních	
sítí	nebo	webových	stránek.	Vůbec	s	žádnými	Čechy	v	Austrálii	nebylo	v	kontaktu	11,1	%	respondentů,	
57,8	%	 respondentů	 mělo	 s	 dalšími	 příslušníky	 české	 diaspory	 jen	 občasné,	 neformální	 kontakty.	
Frekventovaně	se	jednalo	vedle	osobních	kontaktů	o	facebookové	skupiny.	31,1	%	respondentů	mělo	
kontakty	s	nějakou	formální	institucí.	Zde	šlo	například	o	místní	sokolské	organizace	(nejčastěji	Sokol	
Melbourne),	CZ	Club	Brisbane,	Czexpats,	Česká	škola	a	další.	Při	kvalitativních	šetřeních	respondenti	
uváděli,	 že	dost	 záleží	na	 tom,	kde	 jedinec	v	Austrálii	 bydlí.	Někde	ke	 spolkové	 činnosti	prostě	není	
příležitost.	Respondent	(muž,	46	let)	uvedl,	že	se	v	místě,	kde	žil,	pokoušel	český	spolek	vytvořit,	ale	
má	s	tím	špatnou	zkušenost	a	zkomplikovalo	mu	to	osobní	život.	Z	výpovědí	respondentů	vyplynulo,	že	
omezení	 společenských	 aktivit	 v	 době	 epidemie	 v	 roce	 2021	 též	 řadu	 kontaktů	 deaktivovalo	
a	spolkový	život	se	ne	všude	obnovil	v	původním	rozsahu.	Kontakty	s	formálními	institucemi	a	jejich	
intenzita	 jsou	 též	 závislé	 na	 stáří	 dětí	 –	 využití	 české	 školy	 a	 též	 na	 původu	 partnerů	 či	 partnerek.	
Některé	smíšené	páry	však	české	instituce	též	navštěvují.	

Akce	pořádané	krajanskými	 spolky	navštěvovalo	pravidelně	nebo	příležitostně	51,1	%	respondentů,	
17,8	%	 odpovídalo,	 že	 nikoli,	 neboť	 jsou	 příliš	 daleko,	 22,2	%	 neměla	 o	 tyto	 akce	 zájem	 a	 8,9	%	
respondentů	 nevědělo,	 že	 by	 se	 takové	 akce	 pořádaly.	 Na	 otázku,	 zda	 Češi	 v	 Austrálii	 působí	 jako	
komunita,	 zda	 si	 pomáhají,	 odpovídali	 respondenti	 diferencovaně,	 řada	 z	 nich	 neměla	 žádnou	
zkušenost.	

K	 Česku	 a	 českému	 prostředí	 většinu	 respondentů	 přitahovali	 rodinní	 příslušníci,	 též	 příroda,	 les,	
„krásná	historická	architektura“	(žena,	43	let).	Doma	se	ale	z	větší	části	již	cítili	v	Austrálii	nebo	méně	
často	na	obou	místech.	Hraje	zde	roli	nejen	délka	pobytu,	ale	 i	vzdálenost,	která	umožňuje	návštěvy	
v	ČR	zpravidla	jednou	za	rok	nebo	za	dva	roky.	Kontakt	s	českou	kulturou	však	chybí	pouze	polovině	
respondentů.	 Pokud	 jim	 česká	 kultura	 chyběla,	 nejfrekventovaněji	 uváděli,	 že	 jim	 chybí	 české	 rádio	
a	televize.	

Vzhledem	ke	sporadickým	kontaktům	a	délce	pobytu	v	zahraničí	se	řadě	příslušníkům	české	diaspory	
pohled	na	Českou	republiku	rozostřuje.	Respondent	 (muž,	33let)	uváděl,	 že	pokaždé,	když	přijde	do	
Česka,	 tak	má	 pocit,	 že	 se	 vrací	 do	 jiné	 země,	 než	 ze	 které	 při	 poslední	 návštěvě	 odcestoval.	 Zemi,	
kterou	jako	student	opouštěl,	byla	země	jiných	televizních	pořadů,	večerníčků,	jiných	značek	potravin.	
Česko	se	podle	něho	velice	rychle	mění.	

	

Spolupráce	s	Českou	republikou	a	možnosti	jejího	zkvalitnění	
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Všichni	respondenti	měli	v	České	republice	příbuzné	a	známé.	4,4	%	respondentů	již	ale	s	nimi	nebyli	
v	kontaktu.	Nejvíce	respondentů	(51,1	%)	se	s	nimi	kontaktovalo	několikrát	za	rok,	26,6	%	se	s	nimi	
kontaktovalo	týdně	a	17,8	%	několikrát	týdně.	Kontakty	probíhaly	formou	facebooku,	textových	zpráv,	
videohovorů,	 telefonu,	 e	mailů.	 Na	 bázi	 osobních	 kontaktů	 si	 předávali	 zkušenosti.	 22,2	%	 do	 Čech	
posílalo	peníze,	 ale	pouze	 jedna	žena	ve	výběrovém	souboru	pravidelně.	Ostatní	přibližně	v	 ročních	
intervalech	nebo	2x	ročně,	případně	2x	–	3x	ročně.	Také	návštěvy	Čech	pro	ně	nejsou	uskutečnitelné	
častěji	 než	 1x	 ročně.	 Každý	 rok	 se	 do	 Čech	 podívá	 37,8	%	 respondentů,	 jednou	 za	 dva	 roky	 33,3	%	
respondentů,	 přibližně	 jednou	 za	 5	 let	 20	%	 respondentů	 a	 méně	 než	 jedenkrát	 za	 pět	 let	 8,9	%	
respondentů.	 Je	 přitom	 zřetelné,	 že	 dotazníkové	 šetření	 vyplňovali	 ti	 aktivnější,	 kteří	 kontakty	
s	Českem	udržují.	

Z	 profilu	 respondentů	 je	 zřejmé,	 že	 velká	 část	 z	 nich	 nebyla	 v	 takovém	 postavení,	 aby	 mohli	
spolupracovat	na	širším	firemním	základě	a	pro	jednotlivce	je	zahájení	takové	činnosti	pravděpodobně	
příliš	komplikovanou	záležitostí.	Přes	to	31,1	%	respondentů	vlastnilo	v	Česku	bankovní	účet,	11,1	%	
měli	v	Česku	nemovitost,	6,7	%	automobil,	2,2	%	pozemek.	51,1	%	deklarovalo,	že	v	Česku	nevlastní	
nic.	 Jak	 se	 při	 kvalitativních	 rozhovorech	 ukazovalo,	 řada	 osob	 programově	 zrušila	 veškeré	
ekonomické	vazby	a	vztah	k	movitému	a	nemovitému	majetku	v	Česku,	protože	pro	ně	bylo	obtížné	na	
dálku	 je	 spravovat.	 Jeden	 z	 respondentů	 (muž,	 30–40	 let)	 to	 při	 hloubkovém	 rozhovoru	 vysvětlil	
následovně:		

„Teď	 už	 je	 to	 lepší,	 ale	 když	 jsme	 odjížděli,	 tak	 to	 bylo	 relativně	 komplikované	 žít	 jako	 v	 zahraničí	 z	
logistického	 hlediska	 pro	 ten	 český	 stát.	 Naše	 ambasáda	 je	 tady	 jako	 úplně	 super,	 pokouší	 se	 vám	
pomáhat	s	dokumenty,	ale	když	si	člověk	o	něco	žádá,	tak	je	to	fakt	jako	proces.	Dejme	tomu	rodný	list,	
tak	to	se	musí	posílat	 fyzicky	do	Česka,	přes	speciální	matriku,	a	to	 je	 jako	vidět,	že	v	Česku	ten	systém	
není	zvyklý	na	to	množství	lidí	žijících	v	zahraničí	a	možná,	že	je	to	proto,	že	nás	není	moc.	Zatímco	tady	v	
Austrálii	je	to	superběžné.	Když	začala	pandemie,	tak	se	desítky	tisíc	lidí	vraceli	z	celého	světa,	tak	tady	
žádat	o	pas,	člověk	zajde	na	poštu,	dostane	razítko,	podepíše	to	a	je	hotovo.	A	když	jsem	naposledy	žádal	o	
pas	do	Česka,	tak	jsme	jeli	do	Sydney,	jako	fyzicky,	dělat	otisky,	takže	je	to	takové,	je	to	trošku	náročnější	
jako	udržovat	si	ten	vztah,	jako	legálně.“	

Na	 druhé	 straně	 při	 hloubkových	 rozhovorech	 mnohokrát	 zaznělo,	 že	 větší	 výměna	 zboží,	 ale	 též	
kulturních	statků,	buďto	cíleně	pro	krajany,	nebo	obecně	mezi	Austrálií	a	ČR	by	našla	podporu.	Jak	se	
při	rozhovorech	ukázalo,	v	Austrálii	není	možné	poslouchat	českou	televizi,	Netflix	zde	nemá	českou	
modifikaci	 a	 ani	 další	 nabídka	 v	 češtině	 není	 pro	 malé	 děti	 dostatečná.	 Právě	 do	 této	 oblasti	 řada	
respondentů	směřovala	doporučení	ke	zlepšení:	

1.	Poskytovat	krajanům	online	vyučování	v	češtině	(zejm.	dětem).	

2.	Rozšířit	elektronickou	komunikaci	při	úředním	styku.	Přistoupit	k	digitalizaci	státní	správy.	

3.	Zabezpečit	lepší	přístup	k	informacím	elektronickou	formou	a	zjednodušit	vyřizování	dokumentů.	

Někteří	krajané	upozorňovali,	že	právě	zde	by	bylo	třeba	aplikovat	zkušenost	krajanů,	kde	ve	velkém	
státě,	 jako	 je	 Austrálie,	 by	 bylo	 velice	 komplikované	 a	 neefektivní	 úřadovat	 tak,	 jak	 je	 to	 zvykem	 v	
České	republice:	

„Když	jsem	bydlela	v	Tasmánii,	tak	jsem	si	letěla	vyřizovat	pas	do	Sydney.	To	je	jako	když	letíte	z	Česka	do	
Turecka.“	(žena,	30–40	let).	

Někteří	krajané	též	upozorňovali	na	téma	politické	participace.	Posledních	voleb	se	zúčastnilo	26,7	%	
respondentů,	ale	v	zahraničí	jen	17,8	%.	O	politické	dění	v	ČR	se	zajímá	31,1	%.	Zejména	tato	skupina	



	
	

	
	

Strana	67/82	
TITBMZV919	–	Výzkum	potřeb	krajanských	komunit	ve	vybraných	zemích	z	hlediska	udržení	jejich	vazeb	na	ČR	
Poslední	revize	dokumentu:	15.	11.	2022	

	

by	 uvítala	 možnost	 volit	 elektronicky.	 Případnou	 neúčast	 ve	 volbách	 vidí	 v	 administrativních	
překážkách,	které	jí	znemožňuji	participovat	na	politickém	životě	v	ČR.	Přibližně	stejně	velká	skupina	
se	necítí	kompetentní	rozhodovat	o	dění	ve	státě,	kde	nežije	a	další	skupina	se	o	politické	dění	v	ČR	
nezajímá.	

Při	otázce,	co	by	bylo	pro	krajany	třeba	zabezpečit	ze	strany	státu,	někteří	váhali.	Oni	se	rozhodli	žít	
v	zahraničí	a	musí	se	starat.	Pokud	navrhují	elektronické	úřadování,	uznávání	elektronických	podpisů	
a	další	úpravy	v	úředním	styku,	mělo	by	 to	být	dostupné	 i	v	ČR	a	pomoci	v	uskutečňování	úředních	
úkonů	i	zde.	

	

Shrnutí	

V	zemi	s	rozlohou	Austrálie	a	krajany	rozptýlenými	po	celé	ploše	státu	 lze	s	krajany	cíleně	udržovat	
kontakt	 face	 to	 face	 prostřednictvím	 podpory	 krajanských	 spolků	 a	 zastupitelských	 úřadů	 jen	
v	největších	městech.	Pro	efektivnější	podporu	spolupráce	krajanů	s	Českou	republikou	je	proto	první	
a	nejefektivnější	 cesta	elektronická	komunikace,	která	by	se	měla	zaměřit	nejen	na	dospělé,	 ale	 i	na	
děti.	Bylo	by	proto	třeba:	

1.	Spolupracovat	s	pedagogickými	zařízeními,	včetně	školy	bez	hranic,	na	přípravě	nejen	face	to	face,	
ale	též	online	výuky	v	češtině.	

2.	 Stimulovat	 a	 rozšířit	 elektronickou	 komunikaci	 při	 úředním	 styku.	 Přistoupit	 k	 digitalizaci	 státní	
správy.	

3.	 Zabezpečit	 lepší	přístup	k	 informacím	elektronickou	 formou	a	 zjednodušit	 vyřizování	dokumentů	
tak,	 aby	 bylo	 snadno	 pochopitelné	 i	 laikovi	 a	 nemusel	 úřední	 aparát	 zatěžovat	 dotazy	 a	 chybnými	
úkony.	

4.	Stimulovat	úředníky	ve	státní	správě	k	lidskému,	chápavému	přístupu,	který	neodrazuje	zájemce	od	
spolupráce.	
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4.5. Case	study	Nový	Zéland	

Základní	informace	o	české	diaspoře	

Krajanské	vazby	na	Nový	Zéland	 lze	trasovat	až	do	60.	 let	19.	století.	Tehdy	přesídlila	do	Aucklandu	
nejprve	 jedna	a	po	ní	několik	 rodin	 ze	 západních	Čech,	 celkem	83	osob,	 ze	 Stodu,	 Stříbra,	Mantova,	
Chotěšova,	Holýšova,	Litic,	Dobřan	a	Záluží	na	Plzeňsku.	Rodiny	hovořily	 “chebsko-hornobavorským	
nářečím	 egerländisch”	 (Nekola	 2021:	 8)	 a	 společně	 založily	 přistěhovaleckou	 obec	 Puhoi.	 Obec	 je	
vzdálena	 45	 km	 severně	 od	Aucklandu	 a	 podle	 sčítání	 z	 roku	 2018	 v	 ní	 v	 současné	 době	 žije	 3702	
obyvatel.	Webové	stránky	obce	deklarují,	že	si	zachovává	“Bohemian	atmosphere	and	culture”.10	První	
osadníky	 a	 jejich	 provenienci	 permanentně	 připomíná	 Bohemian	 Settlers	 Museum,	 resp.	 Heritage	
Museum,	umístěné	v	centrální	části	obce11.	

V	současné	 době	 na	 Novém	 Zélandu	 žijí	 potomci	 vysídlenců	 z	 Rakouska	 Uherska	 před	 1.	světovou	
válkou,	emigranti	z	Československa	před	2.	světovou	válkou,	po	roce	1948	i	1968	(Nekola	2021).	Čeští	
přistěhovalci	zde	působili	ve	všech	vrstvách	obyvatelstva,	 jako	dělníci,	podnikatelé	(František	Briess,	
Bedřich	Turnovský,	Hugo	Böhmer),	 stavitelé	 a	 architekti	 (např.	Heinrich	Kulka	 –	 1900–1971)	 vědci	
i	umělci	(např.	malíř	Bohumír	Lindauer	(1839–1926).		

Přestože	již	od	vzniku	Československa	byly	mezi	oběma	státy	personální	kontakty,	početní	zastoupení	
Čechů,	resp.	Čechoslováků	(do	roku	1992)	se	zde	oproti	jiným	skupinám	nezvyšovalo	nijak	dynamicky	
a	 po	 celé	 20.	 století	 se	 pohybovalo	 pod	 tisíci	 osobami.	 To	 bylo	 i	 důvodem	 zastoupení	 pouze	
honorárními	konzuly	po	celé	meziválečné	období	a	poskytování	konzulárních	služeb	prostřednictvím	
velvyslanectví	v	Sydney.	Situace	se	změnila	až	po	druhé	světové	válce,	kdy	byl	ve	Wellingtonu	zřízen	
v	roce	1954	československý	konzulát	o	obsazen	konzulem	v	roce	1956	(Nekola	2021:	130).	Paradoxně	
byl	zrušen	v	roce	1992,	tedy	v	době,	kdy	počet	Čechů	na	Novém	Zélandu	začal	růst	a	s	ním	i	požadavky	
na	standardní	konzulární	služby,	které	nemohou	zabezpečit	honorární	konzulové.		

Výraznou	 dynamiku	 získal	 nárůst	 počtu	 krajanů	 po	 roce	 1996,	 kdy	 byla	 zrušena	 pro	 občany	 České	
republiky	vízová	povinnost	a	po	roce	2004,	kdy	byla	českým	občanům	otevřena	možnost	tzv.	„working	
holiday“,	 tedy	 ročního	pracovního	pobytu	 „na	 zkoušku“	 s	omezením	věku	do	35	 let	 a	 v	limitovaném	
počtu	 1200	 osob	 za	 rok.	 Pobyt	 bylo	 možno	 prodloužit.	 Možností	 ročního	 pracovního	 pobytu	
a	bezvízového	styku	došlo	k	výraznému	omlazení	a	rozšíření	tamní	komunity,	neboť	řada	návštěvníků	
Nového	Zélandu	již	setrvala.		

Podle	sčítání	z	roku	2018	žije	na	Novém	Zélandu	1740	českých	rezidentů,	z	toho	837	mužů	a	900	žen	
v	průměrném	věku	31,6	let.	Nárůst	v	posledních	letech	je	znatelný.	V	roce	2006	census	podchytil	756	
osob	českého	původu,	a	v	roce	2013	to	bylo	1083.12	Znamená	to,	že	oproti	roku	2006	zaznamenáváme	
2,5násobný	 vzrůst.	 Faktický	 počet	 přítomných	 Čechů	 na	Novém	Zélandu	 však	 bude	 pravděpodobně	
mnohem	 vyšší.	 Podle	 odhadu	 Ministerstva	 zahraničních	 věcí	 ČR,	 vycházejícího	 z	odhadů	 konzulátu	
v	Sydney,	žije	na	Novém	Zélandu	přibližně	6–9	tisíc	českých	občanů.13	Martin	Nekola	dokonce	v	roce	
2021	odhadoval	10	tisíc.	Jedná	se	z	velké	části	o	osoby,	které	odešly	z	České	republiky	před	relativně	
krátkou	dobou	a	jsou	s	Českou	republikou	v	úzkém	kontaktu.		

	

10	Puhoi	NZ	https://puhoinz.com/	(navštíveno	21.	9.	2022).	
11	Viz	http://puhoiheritagemuseum.co.nz/	(navštíveno	21.	9.	2022).	
12	https://www.stats.govt.nz/tools/2018-census-ethnic-group-summaries/czech	(navštíveno	22.	9.	2022).	
13	https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/adresare/adresare-
novy_zeland.html	(navštíveno	22.	9.	2022).	
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Vzorek	respondentů	

Skupina	respondentů,	která	přišla	na	Nový	Zéland	relativně	nedávno	se	nejaktivněji	zapojila	do	šetření	
a	projevovala	 jednoznačně	velký	 zájem	o	 spolupráci	 s	ČR.	Právě	 tato	 skupina	dosud	zpravidla	nemá	
občanství	Nového	Zélandu.	Celkem	73,4	%	respondentů	dotazníkového	šetření	z	Nového	Zélandu	bylo	
na	Novém	Zélandu	10	let	a	méně	a	polovina	z	nich	5	a	méně	let.	Z	toho	vyplývá	i	jejich	teprve	postupně	
probíhající	integrace	do	nového	prostředí	nutný	kontakt	v	Českou	republikou.	Všichni	respondenti	ve	
vzorku	kvantitativního	šetření	i	hloubkových	rozhovorů	měli	občanství	ČR	a	jen	20	%	z	nich	současně	
občanství	 Nového	 Zélandu.	 U	 těchto	 osob	 je	 též	 patrný	 velký	 zájem	 o	 participaci	 na	 dění	 v	České	
republice	 a	 na	 krajanském	 životě.	 Přestože	 české	 spolky	 jsou	 některými	 krajany	 v	jiných	 státech	
považovány	 za	 instituce	 určené	 spíše	 rodinám	 s	dětmi	 nebo	 starším	 generacím	 krajanů,	 na	 Novém	
Zélandu	 je	v	dotazníkovém	šetření	nápadný	na	 jedné	straně	nízký	věk	respondentů	(35,6	 let),	pouze	
23	%	 tvořili	 rodiny	 s	dětmi,	 a	 na	 druhé	 straně	 vysoká	 účast	 na	 společenském	 životě	 a	 v	českých	
spolcích.		

	

Příchod	do	nové	destinace	a	motivace	k	setrvání	

Zatímco	nejstarší	migrační	vlny,	vzhledem	k	obtížné	dostupnosti	Nového	Zélandu	měly	v	minulosti	již	
jen	 málo	 příležitostí	 ostrovy	 opustit,	 stávající	 migrace	 má	 již	 frekventovaně	 několikanásobnou	
migrační	 zkušenost.	 Z	Nového	 Zélandu	 se	 buďto	 do	 Čech	 krajané	 již	 jednou	 nebo	 několikrát	
krátkodobě	 vrátili,	 nebo	Nový	 Zéland	 nebyl	 jejich	 první	migrační	 trajektorií.	 	 Při	 pobytu	 v	Čechách,	
někdy	i	delším	než	rok,	si	respondenti	zpravidla	vyřizovali	doklady	umožňující	jejich	prodloužení	nebo	
dlouhodobější	pobyt	na	NZ.	Někteří	uváděli,	že	k	návratu	na	Nový	Zéland	nebyli	zcela	rozhodnuti,	ale	
právě	kontrast	při	jednání	se	státní	správou	a	samosprávami	je	přesvědčil,	že	pokračování	v	pobytu	na	
Novém	Zélandu	pro	ně	bude	optimální	řešení	(hovořili	jsme	ale	pouze	s	těmi,	kteří	na	Novém	Zélandu	
setrvali).14	Právě	mezilidské	vztahy	a	pozitivní	myšlení	byly	vedle	přírody	často	 faktory,	které	hrály	
v	jejich	 rozhodování	 význačnou	 úlohu.	 Názor	 řady	 respondentů	 vyjádřil	 (muž,	 31	 let):	 „Finanční	
stránka	není	na	prvním	místě,	ale	obecně	nálada	lidí	ve	společnosti.	Lidé	jsou	více	pozitivně	naladěni,	byť	
určitě	to	tu	není	růžové	…	Celkově	ten	naturel	těch	lidí	je	takový	více	usměvavý.“		

Komplikace,	 které	 uváděli	 někteří	 respondenti	 při	 řešení	 dvojí	 rezidence	 –	 Nový	 Zéland	 –	 Česká	
republika	 (správa	 nemovitosti,	 platby	 za	 odvoz	 neexistujícího	 odpadu	 a	 další	 otázky)	 některé	 též	
vedl	k	tomu,	 že	 kontakt	 s	Českou	 republikou,	 který	 vyžaduje	 rozsáhlejší	 administraci	 (nemovitý	
majetek,	i	movitý	majetek,	podnikání	nebo	další	aktivity)	zrušili,	převedli	na	někoho	jiného	nebo	jinak	
zařídili,	 aby	 nevyžadoval	 žádnou	 administraci.	 Vlastnictví	 jakéhokoli	 nemovitého	 majetku	 jsme	
zaznamenali	u	20	%	respondentů	kvantitativního	šetření.	I	ti,	kdo	svoje	kontakty	takto	minimalizovali,	
jsou	 však	 i	 nadále	 občany	 České	 republiky,	 mají	 cestovní	 doklady	 České	 republiky,	 které	 je	 nutné	
obnovovat,	 a	 další	 doklady	 vyžadující	 kontakt	 s	úřady.	 Zpravidla	 v	České	 republice	 mají	 bankovní	
konto,	které	jim	umožňuje	používat	bankovní	identitu.	Frekventovaně	si	též	zřídili	datovou	schránku,	
kterou	pro	úřední	komunikaci	velmi	oceňují.	

	

14	V	rámci	kvalitativních	rozhovorů	pro	case	study	ve	Velké	Británii	jsem	hovořil	s	respondentem,	který	naopak	
přesídlil	z	Nového	Zélandu	do	Londýna,	jelikož	mu	Nový	Zéland	připadal	příliš	provinční	a	cítil	se	zde	osamocen	
(muž,	44	let).	V	rámci	rozhovorů	na	Novém	Zélandu	jsem	naopak	hovořil	s	respondentkou,	která	přesídlila	
z	Velké	Británie	na	Nový	Zéland	a	je	zde	spokojená	(žena,	41	let).	
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Obživné	aktivity	a	každodennost	

Navázání	 pobytu	 respondentů	na	working	holidays	 zpravidla	nebylo	problematické.	Respondenti	 se	
částečně	 vraceli	 na	 stejné	 pozice	 nebo	 pozice	 kvalitnější	 a	 lukrativnější	 na	 základě	 povolení	
zaměstnavateli	zaměstnat	cizince	na	pozici,	na	kterou	není	ekvivalentní	nabídka	na	novozélandském	
trhu	 práce.	 Na	 základě	 této	 „akreditace“	 zpravidla	 krajané	 získávali	 povolení	 k	pobytu	 vázané	 na	
pracovní	 místo	 a	 následně	 pak	 dlouhodobý	 pobyt.	 Uvedený	 způsob	 získání	 pobytového	 statusu	
přitahuje	zejména	středoškoláky,	ale	též	vysokoškoláky	v	technických	oborech,	nejvíce	ve	stavebnictví,	
a	 na	 dalších	 místech	 v	informatice	 a	 telekomunikacích,	 elektrotechnice	 signifikantně	 je	 však	 také	
zastoupeno	 bankovnictví	 a	 pojišťovnictví,	 věda	 a	 výzkum	 a	vzdělávání	 a	 školství.	 Ve	 srovnání	
s	respondenty	například	z	USA	nebo	Austrálie	přístup	k	nové	migraci	vygeneroval	méně	kvalifikovaný,	
ale	mladší	vzorek	krajanů	s	kratší	dobou	pobytu	v	cílové	destinaci.	

Místo	pobytu	krajanů	ve	výběrovém	řízení	na	NZ	je	dáno	především	zaměstnáním,	které	pro	ně	bylo	
dostupné	 ve	 velkých	 městech,	 v	Aucklandu,	 Wellingtonu,	 Queenstownu,	 kde	 pracují	 nejčastěji	
v	soukromém	sektoru.	Přestože	se	jedná	o	větší	města,	způsob	života	je	tam,	 jak	říkala	(žena,	41	let)	
„spíše	 venkovštější.“	 Lidé	 se	 zdraví,	 více	 komunikují,	 než	bývá	v	 jiných	velkých	městech,	 vzdálenost	
mezi	nemovitostmi	je	větší,	společenský	život	je	komornější,	uzavřený	do	rodin.	Nezaznamenali	jsme	
odpověď,	že	by	se	respondent	přímo	do	určité	lokality	stěhoval	kvůli	bydlení	samotnému.	Bydlení	 je	
sice	 frekventovaně	 v	rodinných	 domech,	 ale	 jedná	 se	 často	 o	 bydlení,	 které	 nepřevyšuje	 standardy	
běžné	 v	České	 republice.	 Naopak	 jsme	 zaznamenali	 i	 kritiku	 bytové	 kultury.	 Na	 druhé	 straně	 si	
respondenti	 chválili	 pracovní	 podmínky,	 nároky	 především	 na	 to,	 co	 pracovník	 umí	 a	 menší	
formalismus	při	prokazování	vzdělání	a	kvalifikace.		

	

Kontakty	s	českou	diasporou	a	předpoklad	návratu	do	České	republiky	

Při	rozhovorech	jsme	nezaznamenali	odpověď,	že	by	se	do	místa	bydliště	respondenti	stěhovali	kvůli	
tomu,	že	je	zde	česká	komunita.	Existenci	krajanů	lokalizovali	až	po	příjezdu	zpravidla	prostřednictvím	
sociálních	 sítí	 nebo	webových	 stránek.	 Ve	 všech	 případech	 se	 alespoň	 příležitostně	 do	 komunikace	
s	českými	společenskými	organizacemi	zapojili.	40	%	respondentů	při	kvantitativním	šetření	uvedlo,	
že	 se	 s	krajanskými	 spolky	 v	posledních	 letech	nekontaktovali,	 ale	 při	 kvalitativních	 rozhovorech	 se	
ukázalo,	 že	 i	 mezi	 těmito	 respondenty	 je	 povědomí	 o	 české	 společenské	 činnosti	 a	 že	 kulturu	
produkovanou	 spolky	 do	 určité	 míry	 vstřebávají.	 Další	 se	 kontaktovali	 se	 spolky	 v	některých	
případech	občasně,	v	jednom	případě	s	vysokou	intenzitou.		

Česká	diaspora	má	pro	respondenty	společenský	význam,	ale	není	atraktorem,	který	by	je	na	Novém	
Zélandu	 udržel.	 Jejich	 přátelský	 okruh	 zahrnuje	 ve	 všech	 případech	mix	 přátel,	 ve	 kterém	hrají	 roli	
různé	národnosti.	Vzhledem	ke	kratší	délce	pobytu	respondentů	nelze	jednoznačně	konstatovat,	že	by	
vztah	k	Čechům	sílil	nebo	slábnul.	Zaznamenali	jsme	případy,	že	se	respondenti	stále	více	cítili	doma	
v	místě	pobytu	a	v	mezinárodní	komunitě	na	Novém	Zélandu	i	případy,	kdy	po	dlouhodobém	pobytu	
docházelo	k	váhání,	zda	přece	jen	by	nebyla	vhodná	doba	zkusit	si	uspořádat	život	v	České	republice	
(žena,	 41	 let).	 Při	 kvalitativním	 rozhovoru	 se	 vyskytly	 i	 případy	 respondentů,	 kteří	 byli	 na	 Novém	
Zélandu	zcela	spokojeni,	a	přesto	počítají	s	návratem:	„Rodiče	nás	budou	potřebovat.“	(muž,	33	let).	

Přestože	 jsou	 respondenti	 v	produktivním	 věku,	 s	českými	 společenskými	 organizacemi	 na	 NZ	
komunikují	někdy	jen	sporadicky,	vědí	o	jejich	problémech	(nepočetná	komunita,	málo	dětí	ve	škole)	a	
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zajímají	 se	 o	 jejich	 činnost.	 Vědí	 o	 filmových	 festivalech,	 vystoupení	 českých	umělců,	 společenských	
událostech,	 které	 se	 v	souvislosti	 s	diasporou	 odehrávají.	 Je	 zde	 patrná	 mnohem	 těsnější	 a	
koncentrovanější	 komunikace,	 než	 ji	 zaznamenáme	 například	 v	USA,	 kde	 je	 roztříštěnost	 české	
diaspory	větší	a	řada	respondentů	má	jen	mlhavé	představy,	co	se	v	českých	spolcích	odehrává.	Také	
spolupráce	 se	 dvěma	 honorárními	 konzuláty,	 které	 zastupují	 na	 NZ	 Českou	 republiku,	 je	 těsnější,	
adresná,	osobní.	Těsnost	kontaktů	je	zde	patrná	i	v	promluvách	respondentů,	kteří	při	artikulaci	témat	
spojených	 s	diasporou	 používali	 obdobný	 slovník,	 podobné	 výrazy,	 okruh	 témat	 byl	 sevřenější,	 což	
naznačuje,	že	se	sebou	navzájem	komunikují	a	své	problémy	si	sdělují	napříč	celou	diasporou	(tento	
jev	 nelze	 zaznamenat	 například	 při	 rozhovorech	 s	krajany	 v	USA	 nebo	 Velké	 Británii).	 Ve	 všech	
případech	 jsme	 zaznamenali	 zájem	 českou	 diasporu	 posílit,	 podporovat	 kulturní	 výměnu,	 rozvíjet	
dotační	programy	na	podporu	a	propagaci	české	diaspory.	Slovy	respondenta	(muž,	33	let):	„…a	druhá	
věc,	 to	by	byla	 intenzivnější	kulturní	spolupráce	z	hlediska	kulturní	výměny	v	obou	směrech,	protože	na	
Novém	Zélandu	máme	spolky,	které	 jezdí	do	České	republiky…	a	naopak,	na	 to	bychom	uvítali	nějakou	
logistickou,	 případně	 finanční	 podporu…	 Dále	 by	 Česká	 republika	 mohla	 přes	 zastupitelství	 posílat	
mnohem	více	materiálů	 o	České	 republice,	 představení	 Česka	pro	místní	 lidi.	…	Nový	Zéland	 z	hlediska	
podpory	 českých	 spolků	 funguje	 líp	 než	 Česká	 republika…	 Slovenská	 republika	 je	 v	tomto	 mnohem	
aktivnější.“	

V	kvalitativních	 rozhovorech	 bylo	 patrné,	 že	 někteří	 krajané	 vnímají	 českou	 diasporu	 jako	 solidární	
skupinu,	 jejichž	 členové	 si	 jsou	 schopni	 pomáhat.	 Jedním	 z	příkladů	 krajanské	 solidarity	 byl	 při	
rozhovorech	 uveden	 převoz	 daru	 15	 kg	 knih	 českým	 školám	 na	 Novém	 Zélandu,	 které	 v	České	
republice	dal	k	soukromý	dárce	k	dispozici.	Nenašla	se	však	v	ČR	žádná	instituce,	včetně	těch,	které	se	
orientují	na	krajany,	která	by	zaplatila	poštovné	za	dopravu	knih	na	NZ.15	a	tak	si	krajani	převezli	dar	v	
soukromých	příručních	zavazadlech	posupně,	 jak	cestovali	z	České	republiky	na	Nový	Zéland,	aby	 je	
zde	českým	školám	odevzdali.	

	

Spolupráce	s	Českou	republikou	a	možnosti	jejího	zkvalitnění	

Všichni	 respondenti	 měli	 v	České	 republice	 příbuzné	 a	 známé	 a	 všichni	 s	nimi	 byli	 v	pravidelném	
kontaktu.	Na	 bázi	 osobních	 kontaktů	 si	 též	 předávali	 zkušenosti	 případně	 při	 návštěvách	 předměty	
osobní	spotřeby.	Přestože	respondenti	v	řadě	případů	vlastnili	bankovní	účty,	jen	10	%	z	nich	posílalo	
do	ČR	peníze,	a	to	nikoli	příbuzným,	ale	na	investiční	příležitosti	a	zřejmě	též	k	úhradě	za	poplatky	a	
další	 platby,	 které	 v	ČR	 museli	 hradit.	 Mezi	 respondenty	 se	 při	 hloubkových	 rozhovorech	 vyskytl	
jeden,	který	uvažoval	o	podnikání	v	ČR,	ale	prozatím	žádné	kroky	v	tomto	směru	neuskutečnil.	Alespoň	
respondenti,	od	kterých	jsme	získali	informace,	nebyli	v	takovém	postavení,	aby	mohli	spolupracovat	
na	 širším	 firemním	 základě	 a	 pro	 jednotlivce	 je	 zahájení	 takové	 činnosti	 pravděpodobně	 příliš	
komplikovanou	záležitostí.	Na	druhé	straně	ale	by	takové	možnosti	vítali	a	podpořili.	Domnívají	se	že	
mezinárodní	výměna	mezi	Novým	Zélandem	a	Českou	republikou	by	mohla	být	rozsáhlejší	a	že	je	na	
NZ	 řada	 podnikavých	 lidí,	 kteří	 by	 podnikatelskou	 činnost	 rozvíjeli.	 Respondenti	 zpravidla	 znali	
několik	 rodin,	 které	 takový	 obchod	 uskutečňovali	 (vyváželi	 do	 ČR	 např.	 víno),	 měli	 i	 povědomí	 o	
CANZA	 (Czech,	 Australian,	 New	 Zealand	 Association)16	 a	 CZNBA	 (Czech	 New	 Zealand	 Business	

	

15	Cena	podle	kalkulace	České	pošty	by	vycházela	dne	15.	10.	2022	od	7	500	Kč	letecky.		
16	http://www.canza.cz/about/	(navštíveno	22.	9.	2022).	



	
	

	
	

Strana	72/82	
TITBMZV919	–	Výzkum	potřeb	krajanských	komunit	ve	vybraných	zemích	z	hlediska	udržení	jejich	vazeb	na	ČR	
Poslední	revize	dokumentu:	15.	11.	2022	

	

Association),17	 ale	 hovořili	 jsme	 pouze	 s	jedním	 respondentem,	 který	 se	 v	aktivitách	 těchto	 institucí	
osobně	angažoval.	

Vedle	 komunikace	 s	rodinou	 a	 přáteli,	 a	 výjimečně	 pracovními	 kontakty,	 je	 interakce	 omezena	 na	
úřady	státní	správy	a	samospráv.	Je	to	dáno	profilem	české	nové	české	diaspory,	neboť	ve	státech,	kde	
jsou	 ve	 větší	 míře	 ve	 vzorku	 zastoupeni	 vrcholní	 vědci	 a	 odborníci,	 je	 například	 spolupráce	 na	
univerzitní	úrovni	relativně	bohatá.	 Je	až	zarážející,	že	kromě	této	akademické	úrovně	nejsou	patrné	
v	ČR	 další	 institucionální	 mimorodinné	 platformy,	 které	 by	 k	sobě	 vázaly	 osoby,	 které	 odešly	
dlouhodobě	 do	 zahraničí	 (zájmové,	 sportovní,	 církevní	 nebo	 charitativní	 sdružení).	 Komunikace	 se	
státní	správou	a	samosprávami	je	pak	často	na	tolik	frustrující,	že	je	snaha	ji	omezit	na	minimum.	Lze	
pozorovat	tendenci	co	nejvíce	úkonů	vyřídit	při	pobytech	v	České	republice	a	při	osobních	kontaktech.	
Které	jsou	ale	v	případě	Nového	Zélandu	obtížně	realizovatelné.	Zde	je	navíc	zásadním	problémem,	že	
veškeré	 konzulární	 záležitosti,	 které	 nejsou	 v	pravomoci	 honorárních	 konzulátů	 je	 nutné	 řešit	 na	
konzulátu	v	australském	Sydney.	Respondenti	svoje	aktivity	přirovnávali	činnosti,	 jakoby	bylo	nutné	
pro	prodloužení	pasu	letět	za	Prahy	do	Španělska.	V	podstatě	každý	respondent	vyprávěl	nebo	napsal	
nějakou	historku,	která	především	apelovala	na	zjednodušení	administrativy	v	tom	smyslu,		

1. aby	 se	 rozšířila	 elektronická	 komunikace,	 zejména	 využití	 datové	 schránky	 při	 vyřizování	
cestovního	 pasu,	 plné	moci	 a	 dalších	 náležitostí;	 zejména	 biometrické	 údaje	 vydání	 dokladu	
komplikují,	neboť	se	Austrálie	musí	z	tohoto	důvodu	dvakrát.	Jednou	na	odebrání	údajů,	znovu	
pak	pro	vyzvednutí	dokladu;	

2. aby	ČR	vyvinula	úsilí	na	uznatelnost	dokladů	z	ČR	v	zahraničí	–	na	Novém	Zélandu	nejčastěji	
zaznělo	uznání	řidičského	průkazu,	který	 je	zde	považován	za	neplatný	a	řidičské	zkoušky	 je	
zde	nutné	skládat	znovu	

3. aby	 se	 způsob	 vyřizování	 zjednodušil	 a	 existoval	 jednotný	 informační	 portál,	 ze	 kterého	 by	
bylo	možné	vyčíst,	co	je	nutné	pro	splnění	podmínek	v	různých	záležitostech	uskutečnit.		

K	uvedeným	oblastem	se	vážou	nejrůznější	promluvy:		

Respondent	 (muž,	 33	 let):	 „Co	 se	 týče	 nějakých	 praktických	 záležitostí,	 souvisí	 to	 s	 těmi	 doklady.	My	
bychom	tady	uvítali	věc,	kterou	má	Slovenská	republika	v	Austrálii.	 Je	to	takzvaný	cestovní	biometrický	
metrický	kufřík,	 kdy	 jeden	 ze	 zástupců	Slovenské	 republiky	 cestuje	 s	 tím	kufříkem	po	Austrálii	 odebírá	
otisky,	a	i	na	Zélandu	slovenským	občanům	a	víceméně	jim	právě	s	tou	identitou	vyřizuje	všechny	jejich	
doklady,	které	oni	potřebují.	…	Už	jsme	to	i	řešili	s	panem	velvyslancem	Dubem.	Právě,	že	jsme	navrhovali,	
že	tady	krajané	se	nemáme	problém	na	takovýhle	kufřík	složit	řekne	nějakou	přispět	finančně	….	Asi	už	
bychom	ale	nebyli	schopni	dlouhodobě	pokrýt	náklady	spojené	s	kým	provozem.	Ve	smyslu,	aby	vlastně	s	
tím	někdo	jezdil	a	skutečně	to	provozoval.“	

Jak	jsme	ověřili,	existuje	nikoli	nevýznamná	skupina	Čechů,	kteří	se	nevracejí,	protože	je	děsí,	co	bude	
třeba	vše	vyřídit	a	nikdo	jim	neumí	poradit,	jak	na	to.	Respondent	(muž,	33	let)	se	nechystal	na	návrat,	
přesto	sdělil:	„Bylo	by	dobré	na	jednom	místě	se	dočíst,	co	budeme	muset	udělat	potom	návratu.	Protože	
ten,	kdo	se	o	to	zajímá	zjistí	si	to	dopředu	tak	je	v	obrovské	výhodě,	protože	všechny	ty	dokumenty	má,	co	
má	doložit,	aby	mu	nevznikly	problémy	a	nedoplatky	a	vyhne	se	zbytečným	potížím.	Ale	člověk,	který	si	to	
nezjistí	dopředu	a	odjede	zpátky	z	toho	zahraničí	a	vrací	se	do	Čech,	tak	najednou	zjistí	že	mu	třeba	chybí	
výpisy	z	nějakého	sociálního,	místního,	něco	od	zaměstnavatele,	 tak	ta	komunikace	na	dálku,	tak	to	mě	

	

17	http://www.canza.cz/business/cnzba/	(navštíveno	22.	9.	2022).	
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úplně	děsí.	Tak	 jsem	si	 všechno	zjišťoval,	 co	při	návratu,	a	 ještě	 jsem	si	 to	několikrát	ověřoval,	 co	 jsem	
zjistil	původně,	protože	až	se	jednou	vrátím,	tak	budu	stát	předtím,	že	budu	muset	doložit	všechny	papíry,	
a	toho	bude	hodně.	To	není	pojistka	jenom	jako	taková,	ale	zapojit	se	zpátky	do	toho	života	v	Čechách,“	
(muž,	33	let).	

Vedle	komunikace	se	státní	institucemi	zaznamenáváme	nedostatečnou	akomodaci	na	kontakt	na	delší	
vzdálenost	i	u	dalších	institucí:	„Nešťastnou	náhodou	jsem	přišel	o	mobilní	telefon,	a	tím	přišel	i	o	přístup	
do	banky.	Volal	 jsem	do	Čech,	 jak	by	se	 to	dalo	zařídit	a	řekli	mi	přijďte	na	pobočku.	Ale	 já	přeci	kvůli	
tomu,	aby	mně	dali	čtyřmístný	PIN	nepoletím	z	Nového	Zélandu	do	Čech.	Takže	jsem	v	posledních	x	let	bez	
české	 banky.	 Přestože	 ji	 nepotřebuji	 nějak	 urgentně,	 ale	 čas	 od	 času	 potřebuji	 v	 Čechách	 něco	 vyřešit,	
zaplatit	a	nejde	to.	Přitom	ta	komunikace	by	mohla	být	elektronická,“	(muž,	33	let).	

„Finanční	správa	vyžaduje	pro	držitele	datových	schránek	komunikaci	pouze	přes	datovou	schránku,	ale	
FU	mi	posílá	dopisy	poštou.	Ty	 se	ke	mně	dostanou	se	zpožděním	(pokud	vůbec)	a	způsobuje	mi	 to	 jen	
problémy.	 Pokud	máme	 datovou	 schránku,	 mělo	 by	 být	 povinné	 i	 pro	 úřady	 komunikovat	 pouze	 přes	
datovky,“	(žena,	38	let).	

Významným	tématem	mezi	respondenty	na	Novém	Zélandu	je	politická	participace.	Volby,	tak	jak	jsou	
v	současné	době	pro	Čechy	v	zahraničí	organizovány,	českým	občanům	na	Novém	Zélandu	v	podstatě	
tuto	 formu	 politické	 participace	 neumožňují.	 V	době	 pandemie	 byly	 nejbližší	 volební	 místnosti	
v	australském	 Sydney	 zcela	 nedosažitelné,	 v	době,	 kdy	 Nový	 Zéland	 přestal	 být	 uzavřen	 je	 dvojí	
návštěva	 Austrálie,	 kterou	 volby	 vyžadují,	 z	logistického	 hlediska	 pro	 většinu	 tamních	 Čechů	
neuskutečnitelná.	Vzhledem	k	tomu,	 že	krajané	mohou	srovnávat,	 jak	organizují	volby	 jiné	evropské	
státy,	 nevysílá	 Česká	 republika	 mezi	 krajany	 v	tomto	 ohledu	 pozitivní	 signál	 a	 dlouhodobým	
neřešením	 situace	dává	najevo,	 že	 o	názor	 a	 spolupráci	 v	této	 oblasti	 nemá	 zájem.	Tím	 samozřejmě	
není	řečeno,	že	se	všichni	zajímají	o	politiku	a	na	volbách	by	participovali.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	však	
jedná	 o	 dynamicky	 se	 rozvíjející	 komunitu,	 z	nichž	 velká	 část	 je	 v	zahraničí	 krátkou	 dobu	 a	 má	
povědomí	 o	 politickém	 dění	 České	 republice,	 je	 faktické	 neumožnění	 participace	 na	 volbách	
významným	signálem.	

	

Shrnutí		

České	 diaspoře	 na	 Novém	 Zélandu	 doporučujeme	 věnovat	 zvýšenou	 pozornost.	 Vytváří	 se	 zde	
dynamicky	 rostoucí	 komunita,	 a	 tudíž	 potenciál	 pro	 růst	 materiální	 a	 kulturní	 výměny.	 Mladé	
dynamické	 jádro	 komunity	 je	 předpokladem	 inovativních	 řešení,	 prosperity,	 růstu	 vzájemných	
kontaktů.	

Pro	Nový	Zéland	doporučujeme:	

1) urychleně	 zabezpečit	 plnohodnotné	 konzulární	 zastoupení	 a	 podpořit	 možnost	 sbírat	
biometrická	data	pro	účely	vystavení	cestovních	dokladů	mobilním	zařízením,	

2) iniciovat	jednání	o	uznání	českých	řidičských	oprávnění,	

3) s	popsáním	situace	Čechů	na	Novém	Zélandu	vyvíjet	tlak	na	elektronickou	komunikaci	alespoň	
na	úrovni	 státní	 správy	a	 samospráv	–	 zejména	 s	využitím	elektronických	podpisů,	datových	
schránek	a	bankovní	identity,	
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4) spolu	 s	dalšími	 subjekty	 státní	 správy	 a	 dalších	 úřadů	 vytvořit	 jednotný	 a	 aktualizovaný	
informační	 portál,	 na	 kterém	 bude	 možné	 jednoduše	 obsáhnout	 úkony	 nutné	 pro	 práci	
v	zahraničí	a	návrat	do	ČR,	

5) intenzivněji	podpořit	hospodářskou	a	kulturní	spolupráci	mezi	krajany	a	ČR.	

	

5. Diskuse	
Case	 studies	naznačují,	 že	novodobá	migrace	před	usazením	zkouší	 zpravidla	více	 alternativ,	 než	 se	
přesídlí,	 hledá	 životní	 styl,	 který	 jí	 vyhovuje.	 Na	 rozdíl	 od	 předchozích	 imigračních	 generací	 svůj	
odchod	nechápe	 jako	 fatální,	s	Českou	republikou	udržuje	kontakty,	pravidelně	navštěvuje	příbuzné,	
sdílí	 s	 ČR	 majetkové	 i	 logistické	 vazby.	 Pokud	 se	 jedná	 o	 pobyty	 v	 evropských	 státech,	 jsou	 jejich	
kontakty	 s	 Českou	 republikou	 zpravidla	 časté	 a	 pravidelné,	 a	 tudíž	 krajané	 při	 pobytech	 v	 České	
republice	 často	 vyřídí	 i	 větší	 část	 administrativních	 záležitostí,	 které	 jsou	 z	 hlediska	 vazeb	 v	 České	
republice	 nezbytné.	 Pokud	 je	 nutné	 provádět	 úřední	 úkony	 ze	 zahraničí,	 je	 to	 spojeno	 zpravidla	 s	
komplikacemi,	 které	 naznačují,	 že	 komunikace	 s	 krajany	 je	 technicky,	 finančně	 i	 personálně	
podhodnocená.	Krajané	to,	tak	jako	to	bývalo	v	minulosti,	nevztahují	na	sebe	a	nevnímají	jako	špatnou	
vizitkou	České	republiky	a	tím	jich	samých.	Spíše	to	vnímají	jako	špatnou	službu,	kterou	pokud	možno	
nebudou	využívat.	 Tendují	 k	 tomu	vyřizovat	 si	 administrativní	 záležitosti	 při	 návštěvách	ČR,	 aby	 se	
vyhnuli	 komplikacím	 s	 těmito	 aktivitami	 spojenými.	 Někdy	 vztahují,	 tak	 jako	 na	 Novém	 Zélandu,	
špatnou	technickou	vybavenost	k	ekonomické	chudobě	svého	původního	státu	a	chtějí	se	na	technické	
vybavení	složit.	

Z	hlediska	saturace	potřeb	v	oblasti	služeb	nebo	sociální	péče	rozlišujeme	tři	základní	pojmy:	

1. Potřeby,	

2. Přání,	

3. Poptávku.	

Zaměřujeme-li	 se	 na	 potřeby,	 dáváme	 toto	 slovo	 zpravidla	 do	 konjunkce	 s	 takovými	 jevy,	 jejichž	
saturace	 je	 prevencí	 k	 tomu,	 aby	 jedinec	 nestrádal	 a	 cítil	 se	 komfortně.	 Přání	 jsou	 naproti	 tomu	
abstraktnější,	a	ne	všechna	se	jedinci	vyplní.	Přání	proto	předpokládáme	jako	diverzifikovaná,	naopak	
v	 oblasti	 potřeb	 je	 užitečné	 vytvářet	 standardy	 a	 zjišťovat,	 co	 je	 pro	 jedince	 v	 dané	 oblasti	 života	
nezbytné.	Tyto	standardy	se	v	čase	mění.	Mění	se	 i	s	 technickými	možnostmi	a	životním	stylem.	Pro	
krajany,	kteří	odchodem	do	zahraničí	vstupují	do	kosmopolitního,	multikulturního	prostředí,	neboť	se	
odchodem	 do	 zahraničí	 nestávají	 primárně	 občany	 cizích	 států,	 ale	 členy	 cizineckých	 komunit,	 jsou	
těmito	 standardy	 služby	 poskytované	 krajanům	 z	 jiných	 států.	 Zdá	 se,	 že	 v	 uspokojování	 potřeb	
krajanům	v	takto	nastavených	standardech	má	Česká	republika	při	působení	v	zahraničí	velké	rezervy	
zejména	na	úrovni	konzulárních	služeb,	ale	též	v	oblasti	saturace	kulturních	potřeb.		

Toto	téma	je	primárně	palčivé	ve	vzdálených	destinacích.	V	rámci	Evropy	 jsou	tyto	služby	pro	české	
občany	v	zahraničí	spíše	otázkou	nabídky	a	poptávky,	neboť	většinu	úředních	úkonů	mohou	vyřídit	v	
rámci	 svých	 pobytů	 v	 České	 republice.	 Nabídku	 služeb	 pro	 české	 občany	 v	 zahraničí	 proto	 raději	
nevyužijí.	

Z	case	studies	 je	patrné,	že	pro	velkou	část	krajanů	Českou	republiku	reprezentuje	primárně	rodina,	
známí	a	přátelé,	příroda	a	krajina,	a	teprve	na	dalším	místě	možnost	uplatnění	v	zaměstnání	a	stát.	Z	
case	 studies	 také	 vyplývá,	 že	 krajané	 poptávají	 stát	 především	 jako	 facilitátora	 dalších	 kontaktů.	 K	



	
	

	
	

Strana	75/82	
TITBMZV919	–	Výzkum	potřeb	krajanských	komunit	ve	vybraných	zemích	z	hlediska	udržení	jejich	vazeb	na	ČR	
Poslední	revize	dokumentu:	15.	11.	2022	

	

rozvíjení	 těchto	 kontaktů	 si	 potřebují	 udržet	 občanství,	 zařídit	 české	 občanství	 pro	 své	 děti,	 udržet	
anebo	 rozvíjet	 u	 svých	 dětí	 českou	 jazykovou	 dovednost,	 mít	 dostatek	 informací	 o	 dění	 v	 České	
republice.	Pokud	by	tyto	potřeby	mělo	zajišťovat	Ministerstvo	zahraničích	věcí,	bylo	by	třeba,	aby	se	
na	krajanskou	problematiku	daleko	více	soustředilo	a	integrovalo	do	ní	 i	další	složky	státní	správy	a	
místních	 samospráv,	 které	 se	 zabývají	 daňovou	 problematikou,	 vystavují	 cestovní	 doklady,	 řidičské	
průkazy	a	další	materiály.	

„Je	třeba	do	toho	napumpovat	víc	peněz,	budou	lepší	podmínky,	bude	to	pro	Čechy	větší	lákadlo.	Lidí	
se	 chce	 vrátit	 spousta	 a	 sebe	 nějak	 umístit,	 ale	 ty	 podmínky,	 co	 mám	 tady,	 se	 s	 Čechama	 nedají	
srovnávat.“	(muž,	36	let,	Nový	Zéland)	

Rozvíjení,	předávání	know	how,	obchodní	kontakty	a	další	spolupráce	je	v	case	studies	též	zmiňována,	
je	 ale	mnohem	méně	 frekventovaná.	Přesto	 již	 v	současné	době	 ji	 lze	monitorovat	na	 řadě	příkladů.	
Zde	ale	Ministerstvo	zahraničních	věcí	působí	 jako	facilitátor	ještě	méně	frekventovaně	a	tato	služba	
ve	stávajících	case	studies	byla	hodnocena	jen	v	jednom	případě.	

	

6. Závěr	
Potřeby	krajanských	komunit	ve	vybraných	zemích	z	hlediska	udržení	jejich	vazeb	na	ČR	lze	rozdělit	
na	dvě	kategorie.	

1. Společné	potřeby	ve	vybraných	zemích;	

2. Specifické	potřeby	v	jednotlivých	zemích.	

	

6.1. Společné	potřeby	krajanů	ve	všech	vybraných	zemích		

Po	roce	1989	se	radikálně	změnil	přístup	ke	krajanům,	změnily	se	počty	Čechů	v	zahraničí	i	motivace	
jejich	 odchodu,	 ale	 radikálně	 se	 nezměnila	 infrastruktura,	 která	má	 komunikaci	 s	 Čechy	 v	 zahraničí	
zajišťovat.	Konzulární	 služby	 jsou	nastaveny	především	na	zabezpečení	 časově	 limitovaného	pobytu	
Čecha/Češky	 v	 zahraničí	 a	 nikoli	 na	 zabezpečování	 plnohodnotné	 dvojí	 rezidence.	 Potřeby	
zabezpečování	dvojí	rezidence	Čechů	v	zahraničí	konzuláty	přetěžují	a	poskytované	služby	probíhají	
ke	všeobecné	nespokojenosti	obou	stran.	Změnit	tuto	situaci	lze	dvojím	způsobem:	

1. Radikálním	posílením	a	rozšířením	konzulárních	služeb;	

2. zvýšením	tlaku	MZV	na	ostatní	složky	státní	správy	a	samospráv,	aby	v	rozsahu	své	působnosti	
vytvářely	takové	nástroje,	které	umožní	v	co	největší	míře	komunikovat	s	Čechy	v	zahraničí	z	
větší	části	své	agendy	přímo,	bez	zprostředkování	konzuláty.	

V	případě	obou	těchto	strategií	je	nezbytně	nutné	státní	správu	široce	digitalizovat.	Digitalizace	státní	
správy	ale	sebou	nese	nejen	zvýšené	nároky	na	standardizaci	výkonu	státní	správy,	ale	současně	i	na	
funkční	 gramotnost	 uživatele,	 kterou	 lze	 dosáhnout	 pouze	 srozumitelností	 a	 standardizací	
poskytované	informace.	Tyto	informace	mohou	být	předávány	Čechům	v	zahraničí:	

1. přímo	jednotlivými	orgány	státní	správy;	

2. prostřednictvím	MZV	ČR.	

Ve	 všech	 vybraných	 zemích	 zazněla	 potřeba	 koncentrace	 informací	 na	 jednom	 místě	 a	 z	 tohoto	
požadavku	vyplývá,	že	 informace	 jako	celek	nemůže	pro	krajany	vytvářet	ani	zabezpečovat	MZV	ČR,	
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ale	státní	správa	jako	celek	prostřednictvím	svého	portálu	(nejlépe	Portálu	státní	správy),	který	bude	k	
tomuto	 účelu	 uzpůsoben.	 Nejlépe	 na	 tomto	 portálu	 by	mělo	 být	 jasně	 formulováno,	 co	 je	 třeba	 při	
odchodu	 do	 zahraničí	 se	 státem	 komunikovat	 a	 co	 je	 třeba	 komunikovat	 při	 návratu	 ze	 zahraničí.	
Komplikovanost	 a	 nejasnost	 výkonu	 státní	 správy	 vede	 zejména	 při	 dvojím	 občanství	 příslušníků	
české	 diaspory	 k	 tomu,	 že	 komunikaci	 se	 státní	 správou	 v	 České	 republice	 omezují	 na	minimum.	 V	
důsledku	 to	 vede	 k	 tomu,	 že	 v	 krajané	 v	 České	 republice	 téměř	 nepodnikají,	 s	 ČR	 neobchodují,	
neposílají	 hmotné	 předměty,	 neprovádějí	 bankovní	 operace,	 neusilují	 o	 vlastnictví	 nemovitostí,	 a	
naopak	se	jich	zbavují,	ruší	trvalé	bydliště,	nevyřizují	občanství	a	české	rodné	listy	dětem	narozeným	v	
zahraničí,	neusilují	o	návrat	a	o	využití	svých	zkušeností	v	České	republice,	nechodí	k	volbám.	

Na	tuto	základní	potřebu,	reprodukce	občana	jako	takového,	navazují	pak	dílčí	potřeby,	jakou	je	výuka	
jazyka,	kulturní	potřeby,	volební	právo,	možnost	návratu	a	další.	Ve	všech	studovaných	zemích	 jsme	
reprodukci	 občanství	 i	 krajanství	 jako	 takového	 zaznamenali	 jako	 základní	potřebu	a	 současně	 jako	
entitu,	která	se	zabezpečuje	s	problémy.	

Digitalizace	komunikace	s	občanem	by	ale	neměla	být	otázkou	pouze	státu,	ale	též	občana	samotného.	
Krajani	i	stát	by	v	tomto	ohledu	měli	vytvářet	platformy	pro	spolupráci	–	součástí	občanské	identity	by	
měla	 být	 nejen	 adresa	 trvalého	 bydliště,	 ale	 též	 emailová	 adresa,	 datová	 schránka	 nebo	 jiný	 typ	
identity	přenosný	do	zahraničí.	

Občané	odcházející	do	zahraničí	potřebují	 jasnou	informaci,	co	mají	při	odchodu	do	zahraničí	udělat,	
aby	 výkon	 státní	 správy	 umožnili	 a	 ulehčili.	 Tuto	 potřebu	 ve	 vybraných	 zemích	 mnohokrát	
artikulovali.	

Vedle	toho	ve	vybraných	zemích	byly	zaznamenány	tyto	potřeby:	

o Organizovat	více	akcí	mezi	diasporou	a	českými	subjekty	(publicistika,	věda,	kultura,	sport).	

o Zlepšit	 informovanost	 o	 krajanských	 úspěších	 i	 starostech,	 pokrytí	 krajanských	 témat	 v	
médiích	–	aktuálně	a	zajímavě.	

o Obecně	 zlepšit	 kulturu	 vzájemné	 komunikace	 –	 být	 úředníkem	 je	 služba	 a	 nikoli	 mocenská	
pozice.	

	

6.2. Specifické	potřeby	krajanů	v	jednotlivých	zemích	

6.2.1. Velká	Británie	

Jedná	 se	 o	 stát,	 kde	 česká	 diaspora	 početně	 významně	 posílila.	 Přestože	 konzulární	 služby	 se	 zde	
rozšířily,	 právě	 zde	 jsme	 vnímali	 komunikaci	 s	 ČR	 na	 úrovni	 zastupitelských	 úřadů	 jako	
nejkomplikovanější.	 Posílení	 konzulárních	 služeb	 je	 zde	 jedním	 ze	 základních	 kamenů,	 který	 může	
zlepšit	image	České	republiky	v	očích	krajanů.	

Krajané	 ve	 Velké	 Británii	 jsou	 z	 velké	 části	 tvořeni	 vysokoškoláky.	 Zájem	 o	 kulturní	 platformy	 a	
platformy	profesní	spolupráce	je	zde	vysoký	a	bylo	by	ho	třeba	podpořit.	

Ve	 Velké	 Británii	 jsme	 zaznamenali	 velký	 zájem	 o	 dvojí	 rezidenci,	 vytváření	 podmínek	 pro	 trvalé	
bydliště	v	Čechách	a	práci	ve	Velké	Británii.	Zde	jsme	též	zaznamenali	možnosti	práce	ve	Velké	Británii	
z	České	republiky.	Otevřenost	těchto	možností	a	přizpůsobení	daňového	systému	by	mělo	být	pro	ČR	
důležitou	výzvou.	
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6.2.2. 	Spojené	státy	americké	

USA	je	velice	různorodé	prostředí	i	z	hlediska	krajanských	potřeb.	

Tradiční	 krajanské	 komunity	 lze	 podporovat	 i	 nadále	 prostřednictvím	 podpory	 českých	 spolků	 a	
komunikace	s	nimi.	S	těmito	tradičními	společenstvími	se	částečně	kontaktují	i	noví	migranti	z	České	
republiky	a	získávají	 takto	kontaktní	body	v	novém	prostředí.	Vedle	 těchto	společenství,	zejména	ve	
velkých	městech,	jsou	zde	však	jednotlivci	a	skupinky	krajanů,	kteří	jsou	téměř	kompletně	odříznuti	od	
veškerých	 informací,	 které	 jsou	 spojeny	 s	 udržováním	 kontaktu	 s	 Českou	 republikou.	 	 Je	 zde	 velké	
množství	 případů,	 kde	 není	 klíčová	 otázka	 kvality	 informací,	 ale	 kde	 je	 vůbec	 hledat.	 Proaktivní	
působení	krajanských	organizací	by	velice	prospělo.		

Dalším	tématem	spojeným	s	USA	se	v	rozhovorech	objevila	celní	problematika,	posílání	zvláště	dárků	a	
dalších	 pozorností	 do	 ČR	 je	 v	 tomto	 případě	 obtížné	 a	 řada	 osob	 na	 posílání	 čehokoli	 do	 ČR	
rezignovala.	

Významnou	 skupinou	 jsou	 v	USA	 vrcholní	 odborníci	 v	 podstatě	 všech	 vědních	 oborů.	 Jsou	 často	 na	
takových	 pozicích,	 že	 v	 Česku	 nejsou	 srovnatelné	 pozice	 a	 nenašli	 by	 uplatnění.	 Přes	 to	 mají	 o	
spolupráci	 zájem.	 Akademická	 výměna	 funguje	 na	 přijatelné	 úrovni.	 Přes	 to	 podpora	 projevená	 ze	
strany	státu	by	tuto	skupinu	mohla	aktivovat	k	intenzivnější	spolupráci.	

	

6.2.3. Německo	

Z	 rozhovorů	 ve	 výběrovém	 souboru	 vzešlo	 několik	 klíčových	 doporučení	 týkajících	 se	 udržení	 a	
posílení	 kontaktu	 a	 spolupráce	 s	 diasporou	v	Německu	 i	 ve	 světě.	Doporučení	 dělíme	na	obecná	na	
straně	 jedné	 a	 specifická	 pro	 české	 vědce	 a	 akademickou	 sféru	 na	 straně	 druhé.	 Mezi	 obecná	
doporučení	 patří	 především	 následující:	 Vyjádřit	 zájem	 České	 republiky	 a	 otevřenost	 směrem	 ke	
krajanům,	 zlepšit	 obraz	 české	 diaspory	 ve	 společnosti;	 podpořit	 návratovou	 migraci;	 dokončit	
digitalizaci	 státní	 správy,	 zjednodušit	 byrokratické	 postupy;	 zavést	 korespondenční	 (nejlépe	
elektronické)	 hlasování	 ve	 volbách;	 posílit	 uživatelský	 přístup	 na	 úřadech	 a	 zvýšit	 tak	
zprostředkovaně	i	zájem	krajanů	udržovat	kontakt	se	zemí	původu.	

Pro	akademickou	sféru	doporučujeme	následující:	Výrazně	zintenzivnit	podporu	výjezdů	 studentů	a	
vědců	do	zahraničí,	podpořit	sdílení	zkušeností	mezi	vědci	doma	a	v	zahraničí;	nebát	se	českých	vědců	
působících	v	zahraničí,	nebrat	je	jako	konkurenci,	ale	jako	partnery,	kteří	chtějí	vědě	ve	své	rodné	zemi	
něčím	přispět;	zavést	univerzální	transparentní	systém	inzerce	akademických	pozic	v	ČR,	tak,	aby	byly	
přístupné	i	vědcům	zvenčí.	

	

6.2.4. Austrálie	

Austrálie	 je	 jednou	 ze	 zemí,	 kde	 přetíženost	 konzulárních	 služeb	 nebyla	 vnímána	 tak	 palčivě.	
Vzhledem	 k	 vzdálenostem,	 které	 je	 zde	 nezbytné	 překonávat,	 je	 zde	 však	 potřeba	 elektronické	
komunikace	 exemplární.	 A	 to	 nejen	 na	 úrovni	 státní	 správy,	 ale	 i	 při	 spolkové	 činnosti.	 Právě	 zde	
zaznívala	 potřeba	 výuky	 češtiny	 na	 dálku,	 elektronická	 komunikace	 při	 úředním	 styku,	 potřeba	
stimulovat	sdělovací	prostředky,	aby	usilovaly	o	vysílání	v	češtině	i	v	Austrálii.	
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6.2.5. Nový	Zéland	

Mladá	 komunita,	 která	 bude	 dále	 narůstat	 i	 díky	 tomu,	 že	 pro	 rok	 2023	 bude	 rozšířena	 kvóta	 pro	
“working	 holidays”	 na	 2400	 osob	 ročně,	 potřebuje	 urychleně	 zabezpečit	 plnohodnotné	 konzulární	
služby	a	podpořit	možnost	sbírat	biometrická	data	pro	účely	vystavení	cestovních	dokladů	mobilním	
zařízením.	

Potřebuje	 iniciovat	 jednání	o	uznání	českých	řidičských	oprávnění.	Potřebuje	mít	možnost	vyřizovat	
záležitosti	 v	 ČR	 prostřednictvím	 datových	 schránek,	 které	 zde	 začaly	 být	 populární,	 a	 bankovní	
identity.	Má	potřebu	širší	hospodářské	a	kulturní	výměny	a	chce	se	na	ní	podílet.	Podporuje	vytvoření	
jednotného	a	aktualizovaného	informační	portálu,	na	kterém	bude	možné	jednoduše	obsáhnout	úkony	
nutné	 pro	 práci	 v	zahraničí	 a	 návrat	 do	 ČR.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 je	 v	 zahraničí	 kratší	 dobu	 a	 má	
povědomí	 o	 politickém	 dění	 v	 České	 republice,	 podporuje	 zlepšení	 politické	 participace	 krajanů	 a	
zavedení	elektronických	voleb.	
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