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Kdo jsem a jak tato práce vznikla?

• Jsem ruského původu, v ČR od roku 1996

• Působím ve SI od roku 2003 (nejdříve jako frekventantka, pak 
i lektorka a vedoucí skupiny v kom. 12)

• Vlastní poradenská a pak i klinická praxe

• Začalo to integraci (cizinci v ČR)

• Vyústilo v rozhodnutí udělat výzkum (DP těsně před 
obhajobou)



Cizinci podle 
státního 
občanství 
k 31. 12. 2013 
(CSU)

Celkový součet                                          435 000

Ukrajina 112 000               

Slovensko 85 000

Vietnam 57 000

Rusko 33 000                 

Moldavsko 6 355

Bělorusko 4 271                  

Kazachstán 4753  

Uzbekistán 1645  

Arménie 1 927           

Celkem ze zemí bývalého Sovětského
svazu

166 000



Akulturace –
asimilace –
integrace

Berryho model 
akulturačních 

strategií 
(Berry, 2006,)



Proces adaptace v cizině
V 50. letech byla Lysgaardem (1955)

navržena U-křivka adaptace v rámci interkulturního přechodu.

Deprese (kulturní šok)

6-12 měs.

Líbánky                                                                                             Adaptace 12-36 měs.  



Základní sociální aspekty
Jazyk

• V ČR, na rozdíl od větších států, nelze dost dobře žít a pracovat bez znalosti jazyka.

• Obavy mluvit cizím jazykem, pokud ho neovládají dokonale.

• Mají strach prozradit svou příslušnost, stydí se kvůli přízvuku.

Vztah k místnímu obyvatelstvu

• Obavy z nepřijetí, skoro každý klient o tom mluví.

• Jako obrana vzniká pocit přílišné rozdílnosti kultur a negativní vztah k místním (Češi jsou úplně 
jiní, nechápou nás).

• Pocit izolace a odcizení. 

• Může se rozvinout sociální fobie (strach mluvit český, vyhýbání se společnosti, neschopnost plnit 
základní životní úkoly, jako dojit si na poštu, do banky, zaplatit nájem, domluvit se s domácím,  
závislost na sociálních sítích apod.).

• Postoje české společnosti k migrantům  jsou bezpochyby negativní.  Češi odmítají koncept 
multikulturalismu, vyžadují asimilaci cizinců, ale zároveň si nepřejí, aby stát jejich integraci 
podporoval. (Vávra, 2011)



Psychoatologie vs Pozitivní psychologie
• Kořeny pozitivní psychologie nacházíme u představitelů humanistické

psychologie C. R. Rogerse a A. H. Maslowa.

• K zakladatelům pozitivní psychologie v USA patří především M.
Seligman. Jako samostatný psychologický směr se naplno rozvine až
v 21 století. (Mareš, 2001).

• Svůj, snad nejvíce citovaný článek „Who is happy“ američtí badatele
Myers a Diener (1995) začínají slovy:

„Spousta a spousta knih věnovaná analýze lidské mizérie. Během
prvního století své existence se psychologie mnohem více zabývala
negativními emocemi jako deprese a úzkost než pozitivními jako štěstí
a spokojenost“

I dnes naše články mluví více o utrpění než o radosti.



Kvalita života 
Ruut Veenhoven – Dánský sociolog a jeden z průkopníků výzkumů kvality života a štěstí 

Podle Světové zdravotnické organizace (The WHOQOL Group, 1998) ovlivňuje
celkovou kvalitu života následující faktory:

1. Fyzická kvalita života (prožívání bolesti, hodnocení energie a vytrvalosti,
kvalita spánku a odpočinku, pohyblivost a pracovní způsobilost, závislost
na lécích)

2. Psychická pohoda – kvalita prožívání self (bilance pozitivních a
negativních emocí, sebehodnocení, vztah k vlastnímu tělu, schopnost
učení se a koncentrace, úroveň osobní nezávislosti

3. Sociální vztahy (subjektivní hodnocení osobních vztahů, vnímaná kvalita
sexuálního života, sociální opora),

4. kvalita prostředí (sociální a fyzikální kvalita prostředí, bydlení, okolí,
finanční situace a dostupnost zdravotnické péče) a spiritualita
(náboženské nebo spirituální přesvědčení).



Štěstí
• Štěstí je dlouhodobý afektivní stav, definovaný jako pocit radosti. Jeho

opakem je negativní emoční stav, např. pocit strachu, deprese, starosti
apod. (Pavot, Diener, Colvin, Sandvik, 1991).

• Podle S. Lyubomirsky (1999) se v posledních desetiletích
zaznamenáváme explozi výzkumu ohledně štěstí. Tento koncept je
však často součásti širšího pojmu subjective well-being.

• Štěstí jako stupeň hodnocení jedincem svého života jako celkově
příznivého. Jinými slovy: jak moc se jedinci líbí jeho život. Kováč
(2001)

• Co všechno má na pocit prožívaného štěstí štěstí vliv?



Zátěž a její zvládání

Obranné 
mechanizmy

(Kompenzace , Konverze – útěk do 
nemocí. 

Přemístění – převedení iritujících emocí 
na osoby nebo věci, které nemají vztah 

k vlastní příčině.

Útěk do fantazie – denní sny a 
imaginace napomáhající k úniku ze 
skutečnosti a prožívání uspokojení. 

Identifikace – zvyšování pocitu vlastní 
hodnoty nápodobováním chování a 

zvnitřněním hodnot jiné osoby. Vzdor, 
odmítání – aktivní nebo pasivní odpor, 

který probíhá nevědomě. 

Projekce – připisování svých 
nežádoucích vlastností a motivů jiným 

lidem.

Regrese – upadání do dřívějšího, méně 
zralého způsobu chování. 

Záminková reakce („reaction 
formation“) – neakceptovatelné sklony 

jsou potlačený a zaměněný 
protikladnými postojí a způsoby 

chování. 

Racionalizace – nežádoucí sklony a 
postoje jsou „zahálený“ tím, že jsou jím 

přiřazená přijatelná vysvětlení. 

Potlačení – pohnutky, city a zkušenosti 
jsou vyloučený z vědomí, aby se 
zabránilo pocitům úzkosti a viny.

Fixace – udržování určité reakci i přesto, 
že se opakovaně ukazuje její 

neúčelnost. 

Rezignace – přerušení kontaktu 
s okolím a odstavení emoční a osobní 

účasti. Útěk – stažení se z oblasti, v níž 
je Psychická odolnost a resilience

Zvládání zažíváno ponížení, frustrace, 
konflikt. Agrese – snaha potlačit, 
poškodit nebo ovládat druhé jako 

odveta za utrpěnou porážku. 

Popření skutečnosti – zavírání oči před 
skutečnosti s cílem vyhnout se snižování 

osobní hodnoty.

Super konformita – plnění svých 
povinností ve zvýšené míře s cílem 

vyhnout se dalším výtkám. 

Sebeobviňování, autoakuzace –
obrácení agrese dovnitř, proti sobě 

samému a tím zabránění tomu, aby to 
učinili jiní.



Coping-strategie

• Taylor (1995) definoval strategie zvládání jako obecné tendence
jednat ve stresujících situacích zcela určitým způsobem.

• Copingový styl do jisté míry charakterizuje určitého jedince, u něhož
můžeme očekávat, že dostane-li se do stresové situace, bude se
chovat určitým pro něho typickým způsobem.

• Coping strategie jsou neobyčejně různorodé a v současné době
výzkumníci rozlišují více než 40 strategií zvládaní obtížných životních
situací (Skinner et al., 2003).



Klasifikace coping-strategií

Kebza (2005) 

1. Strategie orientované na problém. 

Strategie orientované na emoce. 

Strategie vyhýbání se. Tato skupina strategií slouží vyhýbaní se 
stresové situaci, odvrácení pozornosti nebo rozptýlení se. 

(Carver, Scheier & Wintraub, 1989). Dotazník COPE A COPE-BREF



Přehled 
subškál a 
jednotlivých 
položek 
metody 
BRFEF-COPE

COPE1 - aktivní zvládaní (úmyslné zvýšení koncentrace nebo snahy

dosáhnout cíle)

Adaptivní

COPE2 - plánování (zvažování, jak zvládnout problematickou situaci) Adaptivní

COPE3 - pozitivní reinterpretace a osobnostní růst (hledání kladných

aspektů problému)

Adaptivní

COPE4 - akceptování reality a stresové události, snaha přijmout situaci

takovou, jaká je

Adaptivní

COPE5 – humor Adaptivní

COPE6 - obrat k náboženství, příklon k nadpřirozeným jevům Adaptivní

COPE7 – hledání emocionální a sociální opory (získání podpory,

sympatie a porozumění)

Adaptivní

COPE8 - hledání instrumentální sociální opory Adaptivní

COPE9 – seberozptylování, mentální vzdání se (odvádění pozornosti od

problému na jinou činnost) Maladaptivní

COPE10 – popření, (odmítnutí věřit v existenci problému či v jeho

řešení)

Maladaptivní

COPE11 – ventilování, vyjadřování emocí (zaměření se na osobní

nepohodu a její projevy)

Maladaptivní

COPE12 - užívaní alkoholu, léků a drog Maladaptivní

COPE13 - behaviorální stažení se - odklon od problému (projevování

pocitů bezmoci a vzdání se činnosti) Maladaptivní

COPE14 – sebeobviňování, snaha hledat vlastní chyby Maladaptivní



Tak co jsme nakonec dělali?
(Vzorek: 105 Čechů a 104 Rusů.  Studenti ČZU A VŠE)

Nástroje Demografické dotazníky (znalost českého jazýka, délka pobytu, 
finanční situace, podmínky bydlení, xenofobní zkušenost, 

WHOQOL-Bref (Dimenze: kvalita zdraví, kvalita prožívání self, 
kvalita vztahů, kvalita prostředí

Škála prožívání štěstí (S.Lyubomirsky)

COPE-BREF



VÝSLEDKY

Kvalita života a pocit prožívání štěstí 
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***D1- spokojenost se
zdravím

D2- kvalita vnímání self ***D3-kvalita vzrahů *D4-kvalita prostředí
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Češi Rusové



Pocit prožívání štěstí

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

Prožívání štěstí

19,39

19,759

Češi Rusové



Štěstí a kvalita života – souvislosti
české studenti

Prožívání štěstí

Q1 celková kvalita života 0.361***

Q2 spokojenost se zdravím 0.085

Dom1- fyzické zdraví 0.296*

Dom2- prožívání self 0.611***

Dom3- kvalita vztahů 0.474***

Dom4- kvalita prostředí 0.174

Prožívání štěstí 1.000



Štěstí a kvalita života – souvislosti
ruští studenti

Prožívání štěstí

Q1 celková kvalita života 0.350***

Q2 spokojenost se zdravím 0.365***

Dom1- fyzické zdraví 0.533***

Dom2- prožívání self 0.452***

Dom3- kvalita vztahů 0.328***

Dom4- kvalita prostředí 0.482***

Prožívání štěstí 1.000



Kvalita života Rusů v ČR , pocit prožívání štěstí a vybrané 
demografické charakteristiky
• Délka pobytu v zahraničí nemá vliv ani na hodnocení kvality života ani na 

pocit štěstí.

• S přibývající délkou pobytu klesá kvalita zdraví cizinců.

• Lepší finanční situace nesouvisí s lepším pocitem prožívání štěstí.

• Podmínky bydlení nemají vliv na hodnocení kvality života a pocit prožívání 
štěstí.

• Život v páru souvisí s lepším hodnocením fyzického zdraví.

• Ruští studenti dokonale ovládající český jazyk se cítí šťastnějšími, na 
hodnocení kvality života však úroveň ovládání češtiny vliv nemá.

• Vnímaná diskriminace (xenofobní zkušenost) nemá souvislost s kvalitou 
života a pocitem prožívání štěstí ruskými studenty v ČR.

• České studentky jsou méně spokojení  se svým zdravím než čeští studenti.



Coping – strategie           
Rozdíly mezi národnostmi
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Využívání copingových strategií českými 
studenty (rozdíly podle pohlaví)
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Využívání copingových strategií ruskými studenty (rozdíly podle 
pohlaví)
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Adaptivní coping v souvislosti s kvalitou života a 
pocitem prožívání štěstí (Češti studenti) :

Prožívání štěstí Adaptivní coping Neadaptivní coping

Q1 celková kvalita života 0.361*** 0.166 -0.052

Q2 spokojenost se zdravím 0.085 0.123 -0.034

Dom1- fyzické zdraví 0.296* 0.121 -0.232*

Dom2- prožívání self 0.611*** 0.247** -0.446***

Dom3- kvalita vztahů 0.474*** 0.118 -0.028

Dom4- kvalita prostředí 0.174 0.244* -0.177

Prožívání štěstí 1.000 0.149 -0.177



Adaptivní coping v souvislosti s kvalitou života a 
pocitem prožívání štěstí (Ruští studenti) :

Prožívání štěstí Adaptivní coping Neadaptivní coping

Q1 celková kvalita života 0.350*** 0.076 -0.039

Q2 spokojenost se zdravím 0.365*** 0.061 -0.162

Dom1- fyzické zdraví 0.533*** 0.169 -0.259**

Dom2- prožívání self 0.452*** 0.176 -0.271**

Dom3- kvalita vztahů 0.328*** 0.203* -0.075

Dom4- kvalita prostředí 0.482*** 0.052 -0.077

Prožívání štěstí 1.000 0.361*** -0.200*



Závěr
(coping)

Ruští studenti jsou aktivnější ve stresových 
životních situacích a snaží se potíže řešit, Češi 
častěji volí pasivní strategie akceptace a 
behaviorálního stažení se.

Čeští studenti využívající adaptivní coping mají 
lepší sebepojetí a lepší kvalitu prostředí a bydlení. 
Neadaptivní coping je spojen s nižším 
sebepojetím a horším sebehodnocením.

Ruští studenti yužívající adaptivní coping strategie 
se cítí být šťastnějšími a mají lepší kvalitu vztahů. 
Neadaptivní coping je spojen s horším 
sebepojetím, horším fyzickým zdravím a menším 
pocitem štěstí.



DVĚ PARADIGMATA O ŠTĚSTÍ



V ČEM JSOU ROZDÍLY?

HUGE
• Pocit spokojenosti spočívá v být, nikoli mít.

nejšťastnějšího národa na světě můžete využít 
ve svém životě i vy.
• Udělejte si pohodlí. Dejte si přestávku.
• Buďte tady a teď. Vypněte telefony.
• Ztlumte světlo. Zapalte svíčky.
• Nalijte si víno. Pusťte si svůj oblíbený film.
• Budujte vztahy. Udělejte si čas na své blízké.
• Přestaňte jíst jen a pouze zdravě. Dort je zcela 
rozhodně hygge.
• Žijte dnes tak, jako by už zítřek nikdy neměl 
přijít.

УСПЕХ И СЧАСТЬЕ

Успех и счастье. Чему учить ребенка, 
чтобы он достиг всего, чего хочет

„Jak vychovávat dítě, aby dosáhlo 
všeho co si přeje“



Děkuji  za pozornost

Děkuji za 
pozornost


