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IO1 - Zpráva o analýze potřeb: přehled o 

migraci a potřebách jazykového vzdělávání 

ve  

Spojeném království, Švédsku, České 

republice a Itálii.  
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1. Účel 
 
Tato zpráva a související dodatky poskytují "rychlý přehled" potřeb a překážek pro studenty druhého 
jazyka na základě zkušeností koncových uživatelů (studenti z řad současných ekonomických 
migrantů/uprchlíků) a pedagogů, kteří budou potenciálně využívat projektové nástroje k tvorbě 
jazykových klubů ve svých lokalitách. Také zaznamenává jejich vnímání a názory na jazykové kluby a 
jejich využití, pokud vůbec, v daných regionech.    
 
Migrace je citlivá a složitá záležitost a tato zpráva se nemůže plně věnovat všem otázkám a 
problémům, které z ní plynou, ani různorodým zkušenostem lidí, kteří strávili mnoho let v nějaké 
zemi bez znalosti místního jazyka v porovnání s těmi, kteří přijeli nedávno, mnoho z nich za 
traumatizujících podmínek. Naším cílem, v rámci těchto omezení, je vytvořit informační základnu 
pro náš projekt a co nejlépe porozumět potřebám a problémům, kterým čelí naši lokální studenti, 
na pozadí jazykového vzdělávání ve všech partnerských zemích.   
 
Je obecně známo, že jazyk je důležitým prostředkem k podpoře integrace a sociální soudržnosti. 
Obrovská skupina lidí ve Spojeném království, Itálii, Švédsku a v České republice čelí riziku sociálního 
vyřazení, horší zdravotní péče, nižšího příjmu a obecně nižší kvality života než lidé s dobrými 
jazykovými znalostmi.  Například studenti, na které se (nepřímo) zaměřil tento projektu ve Spojeném 
království, do takové skupiny patří.      
 
Tato zpráva vychází z krátké výzkumné fáze zaměřené na zkoumání vzdělávacích potřeb ve skupině 
migrantů, jejich preferencí ohledně způsobu vzdělávání, typu kurzů, které by chtěli navštěvovat, 
jejich zkušeností z minulosti, překážek, které vnímali během vzdělávacího procesu, a v neposlední 
řadě jejich znalostí a představ o jazykových klubech.  Abychom zachytili reprezentativní vzorek jejich 
potřeb, skupina byla složená ze žadatelů o azyl a migrantů pobývajících a pracujících v jednotlivých 
zemích déle než pět let. Dále jsme hovořili s malým vzorkem jazykových pedagogů z partnerských 
zemí. Průzkum byl proveden prostřednictvím sekundárního výzkumu a omezeného průzkumu v 
terénu mezi cílovými skupinami pomocí strukturovaných rozhovorů a/nebo účelové pracovní 
skupiny. Způsoby náboru cílových skupin zahrnovaly:  

• Spolupráci s dalšími organizacemi   
• Účast na kurzech, které nabízela partnerská organizace    
• Účast na kurzech, které pořádaly jiné organizace    

 
Protože naším cílem nebyl srovnávací přehled, počty dotazovaných osob v každé zemi je třeba brát 
jako součást stejné skupiny v rámci partnerských zemí.  
 
2. Země účastnící se projektu Welcome: přehled.  
  2.1 Migrační status    
 
Definice pojmu "migrant" je složitá a může se lišit například v závislosti na místě narození, národnosti 
nebo délce pobytu v dané zemi.   Většina evropských zemí podepsala "Ženevskou úmluvu o právním 
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postavení uprchlíků z r. 1951". Zavádění této legislativy se v jednotlivých zemích mírně liší a právně 
rozlišuje mezi pojmy žadatel o azyl, uprchlík a ekonomický migrant.   Náš sekundární výzkum jasně 
ukázal, že existují rozdíly v tom, jak různé organizace a země používají výrazy "migrant", "žadatel o 
azyl" a "uprchlík".  Některé krátké definice použité v této zprávě, které jsou uvedeny níže a 
znázorněny na obrázku, odkazují na Spojené království, ale jsou použitelné v jakékoliv zemi.   
Pro tento projekt jsme použili definici doporučenou Organizací spojených národů a zahrnujeme do 
ní žadatele o azyl jako nedobrovolné migranty. Migrant je osoba, která změní zemi běžného pobytu 
na dobu nejméně jednoho roku a tato nová země se v podstatě stane zemí běžného pobytu.  
 
Na druhé straně ekonomický migrant je obecný pojem, který definuje každého, kdo se natrvalo 
přestěhoval z jedné země, do jiné země s cílem využít ekonomických nebo pracovních příležitostí.  
Od členských států se požaduje, aby nelegální ekonomické migranty vracely zpět do zemí jejich 
původu; ale proces vracení je složitý z důvodu chybějících cestovních dokladů, nedostatku 
detenčních zařízení a jiných faktorů.  Uprchlík je osoba, jejíž žádost o azyl byla schválena - což jí 
umožňuje zůstat v dané zemi, s různými podmínkami v různých zemích.    
 
Tabulka níže představuje příklad různých podmínek vedoucích k migraci nejen ve Spojeném 
království, ale i ve zbytku Evropy. Napříč evropskými zeměmi vidíme velké rozdíly, které jsou 
důvodem pro existenci a základní podmínky migrace, a také rozdíly v míře usídlení migrační 
populace na území státu.   
 

 
  

Kdo jsou migranti?  
Tabulka ukazuje různé „typy“ migrantů ve Spojeném království (vytvořeno organizací Yorkshire and Humber Migration 
Partnership). Definice naleznete v Příloze 1. 

Migranti / Kdo jsou migranti? 

Uprchlík / Žadatel o azyl / Odmítnutý žadatel o azyl / Osoba přepravená pašeráky / Migrant bez dokladů / Migrující pracovník 
/ Rodinný migrant / Mezinárodní student 
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Statut uprchlíka / Žadatel o azyl v úvodní fázi / Žadatel o azyl odmítnutý na zákl. §4 / Migrant z EHP / Migrující pracovník 
mimo EHP / Student z EU / Student mimo EU 

Humanitární ochrana / Rozptýlený žadatel o azyl / Odmítnutý žadatel o azyl v nouzi / Migrant z EU / Island, Lichtenštejnsko, 
Norsko (a Švýcarsko) / Vysoce kvalifikovaný migrující pracovník  

Diskreční povolení k pobytu / Žadatel o azyl pouze na živobytí / Zadržený odmítnutý žadatel o azyl / Migrant ze zemí EU15 / 
Migrant z přistupujících států EU / Kvalifikovaný migrující pracovník 

Výjimečné povolení k pobytu / Žadatel o azyl bez podpory / Migrant ze zemí A10 / Migrant ze zemí A2 / Migrující pracovník 
s nízkou kvalifikací 

Povolení k trvalému pobytu / Zadržený žadatel o azyl / Migrant ze zemí A8 / Kypr a Malta / Mladý, mobilní a dočasný 
pracovník 

Zdroj: Rose, N., Stirling, S., Ricketts, A. & Chappel, D. (2011). Začlenění migračních populací do společného strategického 
hodnocení potřeb. Průvodce. 

 

Co se týče partnerských zemí projektu WELCOME, můžeme situaci stručně shrnout následovně:    

Spojené království_ Téměř 13,5 % britské populace se narodilo v zahraničí, největší skupina pochází 
z Polska, Indie a Pákistánu.  Počet lidí v produktivním věku narozených v zahraničí se ve Spojeném 
království zvýšil z necelých 3,0 milionů v roce 1993 na 7,0 milionů v roce 2015. V roce 2006 došlo ve 
Spojeném království k výraznému navýšení počtu pracovníků narozených v zahraničí, což souvisí s 
otevřením britských pracovních trhů pracovníkům ze zemí A8 (Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, 
Litva, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) v polovině roku 2004. Počet pracovnic narozených 
v zahraničí vždy převyšoval počet mužských zahraničních pracovníků.  Počet žádostí o azyl se od 
svého vrcholu v roce 2002 (> 84.000) výrazně snížil. V roce 2015 bylo ve Spojeném království 
evidováno 32.733 žádostí o azyl pro 39.968 žadatelů o azyl a jejich rodinných příslušníků , kdy 64 % 
původních žádostí o azyl bylo zamítnuto. Ve stejném roce byl počet imigrantů zhruba 631.000. ONS 
(Národní statistický úřad) odhaduje, že žadatelé o azyl tvořili v roce 2015/16 5,3 % z počtu imigrantů. 
Státním úřadem odpovědným za žadatele o azyl je Vízové a imigrační oddělení ministerstva vnitra, 
ale státní podpora pro žadatele o azyl je velice omezená. Zatímco žadatelé o azyl čekají na schválení 
své žádosti, mohou si v současné době požádat o finanční pomoc u Britského celního úřadu (UK 
Border Agency). Pokud je jejich žádost zamítnuta, jsou jim poskytnuty základní služby a doporučen 
návrat do země původu.  

ITÁLIE_ Na území Itálie je 4.500.000 migrantů, což představuje zhruba 7 % populace. Stav a tudíž i 
profil této nové populace je velmi různorodý.  Kromě "tradičních" ekonomických migrantů tu dnes 
najdeme i kategorie ohroženějších osob, např. žadatelé o azyl, nedoprovázené nezletilé osoby a ženy 
a muži, kteří se stali obětí pašeráků. Komplikovanost multikulturního a mnohojazyčného charakteru 
migrační populace a italské společnosti jako celku se proto zvyšuje.  Systém přijímání žadatelů o azyl 
je poměrně složitý a neexistuje shoda ohledně kvality systému přijímání mezi jednotlivými regiony.   
V první fázi se příjem organizuje podle naléhavosti příjezdů a zaměřuje se na procesy pro žádosti o 
mezinárodní ochranu. Osoby jsou umístěny v přijímacích centrech, bytech a hotelech a projdou 
jazykovým výcvikem a dalšími školícími programy podle hostitelské struktury (a příslušných 
provinčních a regionálních úřadů). Právní postup pro přidělení či zamítnutí víza trvá velice dlouho a 
během této dlouhé doby mnoho žadatelů o azyl padne za oběť organizacím zneužívajícím postavení 
těchto lidí.    
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ŠVÉDSKO_ Kvůli uprchlické krizi v Sýrii narostl ve Švédsku počet lidí žádajících o azyl a v roce 2014 a 
2015 tu byly vysoké počty uprchlíků. V roce 2015 požádalo o azyl ve Švédsku 162.877 lidí, což je 
dvojnásobek oproti roku 2014. Největší počet žadatelů o azyl přichází z Afghánistánu, Sýrie a 
Iráku.   V roce 2015 bylo ve Švédsku 16 % populace narozených v zahraničí, to je více než 1,6 milionu 
lidí.  Zhruba polovina lidí narozených v zahraničí pochází z evropských zemí. Finsko je již dlouhá léta 
nejčastější zemí původu lidí žijících ve Švédsku, kteří se narodili v zahraničí. Druhou nejčastější zemí 
původu cizích státních příslušníků ve Švédsku je v dnešní době Irák a třetí Polsko. Z důvodu vysokého 
nárůstu počtu žadatelů o azyl vláda finančně podporuje národní vzdělávací instituce, aby žadatelům 
o azyl poskytovaly kurzy švédštiny, na což v roce 2015 vyčlenila 30 milionů SEK. 

ČESKÁ REPUBLIKA_ Na konci srpna 2016 byl celkový počet cizích státních příslušníků s povolením k 
trvalému pobytu v České republice 486.195, což je 4,4 % populace. Cizí státní příslušníci ze třetích 
zemí tvoří 2,6 % populace České republiky; ke 30.6.2016 zde bylo 277.277 cizích státních příslušníků 
s povolením k pobytu ze třetích zemí. Přes 70 % cizích státních příslušníku v České republice pochází 
z těchto šesti zemí: Ukrajina (108.220), Slovensko (105.462), Vietnam (57.806), Rusko (35.475), 
Německo (21.060) a Polsko (20.170). Občané z Ukrajiny, Vietnamu a Ruska tvoří téměř 3/4 
primárních cílových skupin pro integrační opatření. Následují občané z USA (7.818), Mongolska 
(6.487), Číny (5.960), Kazachstánu (5.533), Moldávie (5.212), Běloruska (4.981) a Srbska (2,801).  
Hlavní účel přemístění do ČR není ekonomický - součet povolení k pobytu udělených osobám za 
účelem sjednocení rodin a studia, z humanitárních a jiných důvodů převýšil 52 %. Tato fáze imigrace, 
kde se sloučení rodiny spojuje se zvýšeným počtem žen, dětí a seniorů, pokračuje.      
 
2.2 Jazykový status migrantů a politická reakce 

Ve většině případů migranti, kteří dnes přicházejí do Evropy, hovoří více jazyky; přicházejí ze zemí (v 
Africe a Asii), kde existuje pluralita etnických skupin a jazykových systémů. Jak se tato vícejazyčnost 
vyvíjí/udržuje v kontextu integrace závisí na různých faktorech, např. psychosociální situace, 
příležitosti pro jazykové vzdělávání, kvalita jazykového kontaktu s ohledem na lingvistickou 
náročnost a emocionální úroveň, budoucí možnosti atd. Ve většině případů migranti vnímají svůj 
rodný jazyk jako základní prvek své osobní identity, důležité pojítko s vlastním osobním, 
náboženským a kulturním původem, se svými rodiči a dalšími členy rodiny a jako jediné pouto se 
zásadní částí svého života, který nechali za sebou. Je možné, že jejich jazyky představují jediný prvek 
stability v jinak nejistém životě.  

Rada Evropy se dlouhodobě věnuje rozvoji strategie řízení migrace založené na pojmu integrace. 
Integrace, která se liší od pojmu asimilace, je dvousměrný proces, kde migrant i populace přijímající 
země jsou součástí procesu vzájemného obohacování.  Jak uvádí Usnesení 1437 (2005), I.4 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy: 

Koncept integrace se zaměřuje na zajištění sociální soudržnosti prostřednictvím přijetí různorodosti 
jako dvousměrného procesu. Imigranti musejí přijmout zákony a základní hodnoty evropských 
společností a na druhé straně, hostitelské společnosti musejí respektovat důstojnost a odlišnou 
identitu imigrantů a zohlednit je při svém plánování domácích politických kroků. 

Jak uvádí Krumm & Plutzar (2015), v rámci podpory tohoto procesu nestačí, když přijímající země 
poskytne speciální integrační programy s krátkodobou docházkou, ale je nutné změnit a přizpůsobit 
různé veřejné služby, bydlení, přístup na trh práce a vzdělávací programy potřebám imigrantů. Cílem 
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integrace vlastně je dát imigrantům možnost účastnit se politického, společenského, hospodářského 
a ekonomického života v jejich nové zemi - aby na konci tohoto procesu mohli žít ve stejných 
právních, sociálních a finančních podmínkách jako rodilí občané dané země. 

Je obecně přijímaným názorem, že schopnost hovořit jazykem (jazyky) přijímající společnosti 
většinou hraje důležitou roli v procesu integrace, protože je základní podmínkou participace. Ale 
zvládnutí jazyka nestačí; je to nutná, ale ne dostatečná podmínka.  

Pojem integrace chápe zhodnocení prvního jazyka migrujících osob v rámci jejich mnohojazyčnosti 
jako jeden ze základních principů.  V Doporučení CM/Rec(2008) 7 Výboru ministrů členských států 
o používání Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) Rady Evropy a podpoře 
vícejazyčnosti (přijatého Výborem ministrů dne 2. července 2008 na 1031. zasedání náměstků 
ministrů) Rada Evropy vyzývá národní, regionální a lokální vzdělávací úřady, aby:  
 

• poskytly pokyny pro diverzifikaci jazykové výuky v rámci vzdělávacího systému s cílem 
udržovat a rozvíjet vícejazyčnost u evropských občanů jako prostředek budování znalostí a 
rozvoje dovedností za účelem posílení společenské soudržnosti a mezikulturního porozumění;  

 

• motivovaly studenty, učitele, školitele pedagogů, tvůrce kurzů, autory učebnic, tvůrce 
školních osnov, zkušební orgány a organizátory vzdělávání k: 1) přijetí proaktivně 
orientovaného přístupu zaměřeného na studenty a založeného na schopnostech; 2) zvážení 
sociálních a kulturních rozměrů jazykového vzdělávání.  

 

Krumm & Plutzar (2015) poukazují na to, že evropské země samozřejmě implementovaly tyto 
principy velice rozdílnými způsoby. Vyučování rodného jazyka bylo například nabízeno především s 
cílem zajistit návrat migrantů zpět do vlasti a ne primárně z hlediska lidských práv.  Dále, že v rámci 
jednotlivých politických reakcí ze strany evropských zemí lze pozorovat současnou tendenci k 
asimilačním spíše než integračním praktikám, kde jazyk je v dnešní době považován za klíčovou 
otázku integrace: znalost jazyka hostitelské společnosti je vnímána jako jakýsi druh "záruky" pro 
úspěšnou integraci, zatímco jiné aspekty (jako podpora L1, vícejazyčnost migrantů, mezikulturní a 
zejména sociální aspekty) jsou víceméně zanedbávány. Tito dva autoři poznamenávají, že "tato 
myšlenka vychází ze vzdělávací metody "time on task" - hypotéza: čím více času lidé stráví učením a 
využíváním L2, tím lepší budou jejich schopnosti". Rovněž poukazují na negativní účinky povinných 
jazykových kurzů v kombinaci s testy v L2, které se používají jako nástroje nutící migranty učit se 
jazyk přijímající země. To ve skutečnosti přispívá k dojmu, že samotní migranti nemusí být připraveni 
a ochotni se učit jazyk hostitelské země. Není to však podloženo zkušeností, protože migranti - za 
přiměřených podmínek - se obvykle velmi horlivě snaží naučit jazyk přijímající společnosti, pokud 
jsou kurzy přizpůsobeny jejich potřebám.  

Je nutné zvážit skutečnosti, že situace, kdy se migranti chtějí naučit jazyk a kdy se potřebují naučit 
jazyk, se liší. Například žena pečující doma o děti nemusí cítit potřebu učit se jazyk a nemá třeba ani 
příležitost, protože se musí starat o své děti. Tato situace se však pravděpodobně změní, když děti 
nastoupí do školky nebo školy; v tomto okamžiku se obvykle kurzy typu "matka se naučí jazyk v 
mateřské škole" ukazují jako velmi efektivní. O to více, když jsou spojeny se základními informacemi 
o vzdělávacích a/nebo zdravotnických zařízeních v zemi.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Je zajímavé, že tyto úvahy do značné míry podporují závěry šetření provedeného v partnerských 
zemích projektu WELCOME, kde migranti a učitelé vyjádřili své názory na své jazykové potřeby, 
vnímané překážky jazykového studia a preferovaný přístup k učení a vzdělávání.  
 
3. Jazykové kluby a jazykové vzdělávání: výsledky průzkumu.    

Ve Spojeném království provedla CoL pohovory s 10 studenty z řad migrantů/uprchlíků. Většina 
uprchlíků, žadatelů o azyl a současných migrantů (mužů a žen) chce zlepšit své znalosti angličtiny, 
aby mohli najít práci a/nebo studovat.  Většina žen usazených ve Spojeném království se chce učit a 
zlepšit si znalost angličtiny, aby mohly podporovat své rodiny - např. komunikovat s učiteli svých 
dětí, pomáhat dětem s domácími úkoly; najít si práci nebo lepší práci byl až sekundární cíl. U mužů 
to bylo obráceně - pomáhat svým dětem je velký motivační faktor, ale zlepšení pracovních možností 
a získání kvalifikace jsou vyššími prioritami.  Největšími překážkami ve studiu jazyka, které uváděly 
všechny skupiny, byl nedostatek informací o tom, co je k dispozici, a cena.   Mezi dalšími problémy 
uváděli: chybějící možnost hlídání dětí během kurzu, nevhodné umístění jazykových tříd, kulturně 
nevhodné hodiny (např. některé ženy nemohou chodit na hodiny, kde jsou přítomni muži), 
nedostatek času na docházku na lekce, nervozita spojená s používáním angličtiny při hodinách.  
Dalšími důvody, které obě skupiny uváděly, byla nedostupnost zdravotní péče a jiných sociálních 
služeb, schopnost jít nakupovat, používat dopravní prostředky, najít si přátele a zapadnout do nové 
společnosti.   

V Itálii se účastnilo 17 respondentů. Pohovory s žadateli o azyl a usídlení migranty probíhaly ve třech 
malých cílených skupinách v prostorách asociace, která spolu s pedagogy z řad dobrovolníků 
organizuje bezplatné kurzy italštiny. Účastníci byli žadatelé o azyl a usídlení migranti.  Všichni se již 
účastnili předchozích jazykových kurzů; v případě žadatelů o azyl tyto kurzy stále probíhají, protože 
azylová centra mají povinnost poskytovat bezplatné každodenní jazykové kurzy.  Všichni dotazovaní 
však vyjádřili svoje přání učit neformálním způsobem, např. v rámci konverzace s lidmi z hostitelské 
země.   Nejvíce zmiňovaným problémem byla komunikace se zdravotnickými a jinými službami, s 
ostatními italskými občany a setkávání ve volném čase.  Většina dotazovaných neznala jazykové 
kluby, ale když jim byl tento koncept vysvětlen, potvrdili, že se jim myšlenka jazykových klubů líbí.   

V ČR jsme kontaktovali 10 jazykových skupin z Libereckého kraje a požádali 63 respondentů o 
zodpovězení otázek.  Průzkum provedli na začátku dubna jednotliví skupinoví učitelé češtiny. Úroveň 
skupin se pohybovala od nejnižší A1 po vyšší úrovně. Zúčastněné národnosti byly z Ukrajiny, Indie, 
Ruska, Vietnamu, Egypta, Turecka, Pákistánu, Běloruska, Taiwanu, Austrálie, Moldávie, Etiopie, 
Maroka a Filipín.  Všechny dotazované osoby se zúčastnily alespoň jednoho formálního jazykového 
kurzu a považovali ho za efektivní.  Přestože respondenti vyjádřili vysokou podporu formálního 
způsobu vzdělávání, označili myšlenku jazykových klubů za zajímavou (i když o nich téměř nikdo 
neslyšel). Především je zajímal sociální a interakční přínos těchto klubů.  Velká většina respondentů 
sdělila, že největší problém v ČR mají se zdravotnickým a vzdělávacím systémem.  

Ve Švédsku se výzkum zaměřil na 5 žadatelů o azyl a 5 usídlených migrantů. Výsledky průzkumu se 
mezi těmito skupinami velmi lišily, např. názory na téma jazykových klubů byly hodně odlišné u 
žadatele o azyl a usídleného migranta. Žadatelé o azyl měli o účast v jazykovém klubu větší zájem 
než usazený migrant, obě skupiny absolvovaly formální jazykové vzdělávání.  Téměř všichni účastníci 
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studie se však shodli na tom, že mají problémy s komunikací ve zdravotnictví a považují to za 
důležitou oblast.  

Ve všech partnerských zemích je podmínkou k získání občanství a/nebo povolení k trvalému pobytu 
získání formálního jazykového vzdělání a osvědčení CEFR na úrovni A1 nebo A2 a proto většina 
dotazovaných osob absolvovala formální vzdělávací kurzy v jazyce hostitelské země.  I přes 
navštěvování formálních vzdělávacích kurzů - které respondenti považují za úspěšné a uspokojivé - 
vnímají jazykové kluby (jak jim je tazatelé popsali) jako zajímavé, jako "společenské", "neformální" 
a "zábavné" (např. mladí žadatelé o azyl).  Můžeme dodat, že i když to nebylo konkrétně řečeno, 
jazykové kluby mohou mít přínos také proto, že je lze přizpůsobit konkrétním potřebám malé 
skupiny a tím zmírnit překážky v dostupnosti jazykových kurzů a vzdělávání.  Například muslimské 
ženy uváděly, že pro ně je  překážkou pro účast na jazykovém kurzu přítomnost mužů, a jiní 
respondenti popisovali problém s cestováním do vzdělávacích kurzů veřejnou dopravou. 

Pohovory prošli také učitelé jazyků a jiní související odborníci, kteří pracují s žadateli o azyl a 
usazenými migranty, a ti se jednohlasně vyjádřili ve prospěch jazykových klubů. Někteří z nich měli 
předchozí zkušenosti s prací v podobném prostředí, pro jiné to byl zcela nový koncept.  
Učitelé potvrdili nutnost nabídky neformálních prostor pro výuku a procvičování jazyka podle potřeb 
studentů, mimo formální prostředí školní třídy. Zdůraznili skutečnost, že některé komunikační 
situace (např. komunikace se zdravotnickým personálem) jsou velice obtížné a proto by se výuka 
jazyků měla zaměřovat na pokrytí těchto komunikačních potřeb a zároveň nabídnout vhodné 
prostředí pro příjemné a motivační výuku, především pro mladé lidi.  

4. Závěry a doporučení  

Život cizího státního příslušníka je formován silnou potřebou integrace do společnosti.  Je proto 
nutné seznámit cizince s kulturním prostředím, poskytnout jim základní jazykové nástroje a 
informace o obecných zvycích a pravidlech spolužití, procesu získání povolení k pobytu, zaměstnání, 
využití zdravotnických a vzdělávacích služeb a spojit je s organizacemi, které jim mohou poskytnout 
pomoc a podporu.    
 
Jazykové kluby by měly být přizpůsobeny konkrétním komunikačním potřebám a zaměřit se na 
komunikační situace, ve kterých se většina účastníků necítí dobře, např. komunikace se zdravotníky, 
učiteli, pracovníky na úřadech, plnění byrokratických úkonů (které jsou v některých zemích, např. v 
Itálii,  komplikovanější než v jiných zemích), nakupování a zlepšování dalších dovedností, např. 
používání IT nebo internetu.   
 
Na základě výsledků provedené analýzy potřeb je jasné, že zdroje a činnosti pro společnou rámcovou 
směrnici pro jazykové kluby v projektu WELCOME se mohou zaměřit na řadu podobných témat, 
např. občanství, zdraví a výživa, zaměstnání a školení, nakupování a využívání veřejné dopravy, 
používání IT a internetu.   
 
A nakonec, také s ohledem na náznaky švédských učitelů inspirované modelem místních jazykových 
kaváren, můžeme potvrdit skutečnost, že určité aspekty jsou zásadní, pokud chceme mluvit o 
takovýchto jazykových klubech: například normy kvality, flexibilita (studenti mohou sami 
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rozhodnout, zda přijdou nebo ne) a vedení (lekce by měly mít jasné cíle a musí být vedeny 
facilitátorem).    
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 1 Vnímaná úroveň obtížnosti v komunikačních oblastech 

 
 
Vnímaná obtížnost 
- sporty/volný čas 
- společenská komunikace 
- komunikace ve zdravotnictví 
- školní vzdělávání 
- nakupování 
 

Perceived difficulty

Sports/Leisure

Social comunication

Medical Communication

Schooleducation

Shopping
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Tabulka č. 2 Důvody pro zlepšení jazykového vzdělávání

 
 
Důvody pro zlepšení 
- strukturovaný jazykový kurz 
- samostatné čtení 
- kontakt s místními 
- TV 
- obecný každodenní život 
- jiné 

Na základě směrnic Rady Evropy pro jazykovou integraci migrujících dospělých, ale také na základě 
zkušeností s efektivními terénními programy včetně dalších projektů (např. Projekt Bazaar 
financovaný v rámci programu ES Grundtvig), jejichž zdroje jsou zmíněny a k dispozici na 
internetových stránkách jazykových klubů WELCOME, můžeme doporučit, aby programy výuky 
jazyků, včetně jazykových klubů, dodržovaly následující zásady:  
 

• Byly ušité na míru potřebám studentů a především potřebám osobního, společenského a 
pracovního života; 

• Zohledňovaly kulturní rozmanitost;    

• Podporovaly rozvoj nezávislých vzdělávacích schopností (podnikatelské učení);      

• Definovaly vzdělávací cíle a metodologii hodnocení zdatnosti vhodným způsobem celkově 
zaměřeným na studenty  

• Oceňovaly a zhodnocovaly původní jazyky 

• Kladly důraz na motivaci studentů  

• Zajistily flexibilní a příjemné vzdělávací prostředí 
   

5. Odkazy  

Hans-Jürgen Krumm & Verena Plutzar, Přizpůsobení jazykové nabídky a požadavků potřebám a 
schopnostem dospělých migrantů (k dispozici online) 

Reasons to improve 

Structured language course

Reading independently

Talking to locals

TV

General living

Other
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Evropská komise (2007): Příručka o integraci pro politiky a odborníky. Napsali Jan Niessen a Yongmi 
Schibel z MPG pro Evropskou komisi. Druhé vydání.  

Směrnice Rady Evropy pro Jazykovou integraci dospělých migrantů 
http://www.coe.int/it/web/lang-migrants/guiding-principles 

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handbook_200
7_en.pdf 

Doporučení 1740 (2006) Parlamentního shromáždění Rady Evropy o "Roli mateřského jazyka ve 
školním vzdělávání" CM/AS(2008)Rec1740finalE /  a dpověď přijatá Výborem ministrů dne 16. ledna 2008 

Usnesení (68)18 o výuce jazyků pro migrující pracovníky 

Usnesení 1437 (2005), I.4 Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

Doporučení CM/Rec(2008) 7 Výboru ministrů členským státům o využívání Společného evropského 
referenčního rámce Rady Evropy pro jazyky (SERR) a o podpoře mnohojazyčnosti. 

National Report UK (Národní zpráva Spojené království) 

National Report Sweden (Národní zpráva Švédsko) 

National Report Czech Republic (Národní zpráva ČR) 

National Report Italy (Národní zpráva Itálie) 
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