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asimilaceasimilace



Adaptace, Adaptace, akulturaceakulturace, asimilace, asimilace

�� Adaptace. Do jistAdaptace. Do jistéé mmííry hierarchicky nejvyry hierarchicky nejvyššíšším nebo m nebo 
taktakéé „„vvššeobjeobjíímajmajííccíímm““ pojmem vztahu cizinecpojmem vztahu cizinec--majoritnmajoritníí
prostprostřřededíí. Odr. Odráážžíí řřadu geograficky, ekonomicky, adu geograficky, ekonomicky, 
sociokulturnsociokulturněě a psychologicky významných procesa psychologicky významných procesůů a a 
subprocessubprocesůů, jimi, jimižž imigrant vimigrant v novnovéé zemi prochzemi procháázzíí, jimi, jimižž
je formovje formováán a jen a ježž zzáároveroveňň ppřřetvetváářřejejíí ppůůvodnvodníí struktury. struktury. 

�� AkulturaceAkulturace. Kulturn. Kulturníí zmzměěna imigrantna imigrantůů, je, ježž je výsledkem je výsledkem 
ststáálléého kontaktu mezi odliho kontaktu mezi odliššnými kulturnnými kulturníími skupinami. mi skupinami. 
Tento kontakt mTento kontakt můžůže být jednostranný (imigranti e být jednostranný (imigranti 
ppřřijijíímajmajíí prvky majority prvky majority –– zejmzejmééna jejna jejíí jazyk), ale i jazyk), ale i 
oboustranný, kdy i oboustranný, kdy i ččlenovlenovéé majoritnmajoritníí spolespoleččnosti nosti 
ppřřijijíímajmajíí ururččititéé kulturnkulturníí prvky minority (napprvky minority (napřř. p. přřijmutijmutíí
zpzpůůsobu oblsobu obléékkáánníí, jazykov, jazykovéé prvky, urprvky, urččititéé zpzpůůsoby soby 
chovchováánníí, zvyklost, zvyklostíí, , žžebebřřííččkkůů hodnot), anihodnot), anižž by dochby docháázelo zelo 
ke zke zřřííkkáánníí se vlastnse vlastníí kultury.       kultury.       

�� AsimilaceAsimilace je definovje definováána jako ztrna jako ztrááta kulturnta kulturníí identity a identity a 
úúplnplnéé splynutsplynutíí s majoritns majoritníí spolespoleččnostnostíí



Asimilace na:Asimilace na:

�� MakroMakroúúrovnirovni (tj. imigra(tj. imigraččnníí skupina):skupina):
1.1. Pokud je pPokud je přřististěěhovalhovaláá minorita ochotna vzdminorita ochotna vzdáát se svt se svéé etnicketnickéé identity a plnidentity a plněě

se pse přřizpizpůůsobit nsobit náárodnostnrodnostníí vvěěttššininěě, pop, popřř. dominantn. dominantníí kultukultuřře, pak e, pak 
hovohovořřííme o monistickme o monistickéé asimilaci.asimilaci.

2.2. AsimilaAsimilaččnníí proces vproces vššak nemusak nemusíí být chbýt chááppáán jednostrannn jednostranněě, ale m, ale můžůže být e být 
zalozaložžen na principu vzen na principu vzáájemnosti. Pjemnosti. Přřijatijatáá menmenššina a pina a přřijijíímajmajííccíí vvěěttššina se ina se 
sblisbližžujujíí jako djako důůsledek interakce a komunikace. Pak se jednsledek interakce a komunikace. Pak se jednáá se o tzv. se o tzv. 
asimilaci interakasimilaci interakččnníí, d, dííky nky níížž vznikajvznikajíí jazykovjazykovéé a na náárodnostnrodnostníí pospolitosti.pospolitosti.

3.3. DalDalšíší eventualitou je pluralistickeventualitou je pluralistickáá asimilace, basimilace, běěhem nhem níížž se rse růůznznéé skupiny skupiny 
shodujshodujíí na urna urččititéé úúrovni jednostrannrovni jednostrannéého nebo vzho nebo vzáájemnjemnéého pho přřizpizpůůsobensobeníí; ; 
zzřřííkajkajíí se vse vššak dak dáále zachle zacháázejzejííccíí konvergence a zachovkonvergence a zachováávajvajíí si svsi svéé odliodliššnnéé
kultury.  kultury.  

�� Na  mikroNa  mikroúúrovni (tj. zrovni (tj. z pohledu jednotlivce):pohledu jednotlivce):
1.1. BehaviorBehavioráálnlníí asimilace je masimilace je mííra ra „„vstvstřřebebáávváánní“í“ kulturnkulturníích znakch znakůů ppřřijijíímacmacíí

spolespoleččnosti (jazyk, nnosti (jazyk, náábobožženstvenstvíí, oble, obleččeneníí, sport, um, sport, uměěnníí apod.). apod.). 
2.2. StrukturStrukturáálnlníí asimilaceasimilace je proces, jakým se imigranti a jejich potomci je proces, jakým se imigranti a jejich potomci 

zazaččleleňňujujíí do socido sociáálnlníí a zama zaměěstnaneckstnaneckéé struktury a soustruktury a souččasnasněě vstupujvstupujíí do do 
politických, socipolitických, sociáálnlníích a kulturnch a kulturníích organizacch organizacíí ppřřijijíímacmacíí spolespoleččnosti. nosti. 
(n(něěktekteřříí autoautořři napi napřřííklad povaklad považžujujíí integraci za strukturintegraci za strukturáálnlníí asimilaci)asimilaci)



IntegraceIntegrace

ObecnObecněě -- sjednocensjednoceníí čči vi vččlenleněěnníí ninižžšíší ččáásti do vysti do vyššíššího celku.ho celku.

Ve vztahu kVe vztahu k imigraci imigraci -- proces, vproces, v jehojehožž rráámci se imigranti stmci se imigranti stáále le 
vvííce vce vččleleňňujujíí do rdo růůzných oblastzných oblastíí spolespoleččenskenskéého ho žživota v majoritnivota v majoritníí
spolespoleččnosti a do jinosti a do jižž existujexistujííccíích socich sociáálnlníích struktur. Vch struktur. V poppopřřededíí
zzáájmu je pjmu je přředevedevšíším kvalita a zpm kvalita a způůsob jejich zapojensob jejich zapojeníí do dando danéého ho 
socioekonomicksocioekonomickéého, prho, práávnvníího, politickho, politickéého  a kulturnho  a kulturníího systho systéému mu 
majoritnmajoritníí spolespoleččnosti. nosti. 

�� Integraci lze chIntegraci lze cháápat jako pat jako procesproces -- zazaččleleňňovováánníí do do sociosocio--
ekonomickekonomickéého, prho, práávnvníího a kulturnho a kulturníího systho systéému majority i mu majority i stavstav --
výsledný stupevýsledný stupeňň propojenosti propojenosti 

�� HeckmannHeckmann: integrace jako : integrace jako „„zazaččleleňňovováánníí nových populacnových populacíí do do 
existujexistujííccíích socich sociáálnlníích strukturch struktur““ probprobííhajhajííccíí v nv něěkolika sfkolika sféérráách ch 
(struktur(strukturáálnlníí, kulturn, kulturníí, soci, sociáálnlníí a identifikaa identifikaččnníí), z), záároveroveňň je vje vššak ak 
integrace integrace „„žžáádoucdoucí“í“ stavstav



Separace/segregaceSeparace/segregace

�� Separace/segregace. VySeparace/segregace. Vyččlenleněěnníí zz majoritnmajoritníí
spolespoleččnosti zpnosti způůsobensobenéé samotnou samotnou 
minoritou se obvykle nazývminoritou se obvykle nazýváá separace, separace, 
naopak vyvolannaopak vyvolanéé tlakem majority se tlakem majority se 
nazývnazýváá segregace.segregace.

�� K segregaci dochK segregaci docháázzíí nejen znejen z hlediska hlediska 
psychologických aspektpsychologických aspektůů chovchováánníí jedince jedince 
čči etnicki etnickéé skupiny, nýbrskupiny, nýbržž i zi z toho toho 
vyplývajvyplývajííccíích sch síídelndelněě--prostorových vztahprostorových vztahůů
(nap(napřř. . ghettotizaceghettotizace).).



Rozdíly mezi americkou a 

evropskou literaturou v pojmosloví

asimilace a integrace.
�� Do uDo užžíívváánníí jednotlivých pojmjednotlivých pojmůů se promse promííttáá
ppřředevedevšíším historie a bohatost tradice m historie a bohatost tradice 
asimilaasimilaččnníího modelu. ho modelu. ČČasto se totiasto se totižž mluvmluvíí
vv rrůůzných souvislostech o zných souvislostech o „„asimilaciasimilaci““, i kdy, i kdyžž tento tento 
pojem pojem ččasto vasto vůůbec nevystihuje pbec nevystihuje půůvodnvodníí význam význam 
tohoto termtohoto termíínu. nu. 

�� Do významu pojmDo významu pojmůů se promse promííttáá vliv jednotlivých vliv jednotlivých 
šškol, kterkol, kteréé naznazíírajrajíí na danna danéé pojmy ze svpojmy ze svéého ho 
specifickspecifickéého ho úúhlu pohledu. Vliv majhlu pohledu. Vliv majíí i novi novéé
trendy, vtrendy, v rráámci kterých jsou formulovmci kterých jsou formulováány novny novéé
termtermííny, jeny, ježž vvššak vyjadak vyjadřřujujíí starstaréé jevy. jevy. 



�� AsimilaceAsimilace je v evropskje v evropskéém pojetm pojetíí definovdefinováána jako na jako 
ztrztrááta kulturnta kulturníí identity a identity a úúplnplnéé splynutsplynutíí s s 
majoritnmajoritníí spolespoleččnostnostíí. . 

�� VV pojetpojetíí nněěkterých, pkterých, přředevedevšíším severoamerických m severoamerických 
geografgeografůů, sociolog, sociologůů čči etnologi etnologůů je vje vššakak asimilace asimilace 
taktakéé spojovspojováána se slona se složžitým procesem adaptace itým procesem adaptace 
imigrantimigrantůů, kte, kteřříí ststáále nebo jen po urle nebo jen po urččitou dobu, itou dobu, 
žžijijíí uprostuprostřřed jined jinéé etnicketnickéé skupiny (viz Chicagskskupiny (viz Chicagskáá
šškola, asimilakola, asimilaččnníí koncepty, asimilakoncepty, asimilaččnníí strategie strategie 
apod.), aniapod.), anižž by ve skuteby ve skuteččnosti splynuli s nosti splynuli s 
majoritou. majoritou. 

�� VV evropskevropskéé literatuliteratuřře se spe se spíšíše setke setkáávvááme me 
ss nnáázvem integrazvem integraččnníí procesy a asimilace je pouze procesy a asimilace je pouze 
jeden zjeden z momožžných výsledkných výsledkůů integrace. integrace. 



Teorie a modely vysvětlující integrační procesy -

kromě ryze migračních teorií spjatých se samotným 

migračním pohybem existují další teorie a koncepty 

zaměřené zejména na adaptaci/integraci/asimilaci 

a logiku prostorového rozmístění imigrantů.

• Modely založené na socioekonomických
aspektech (asimilační model, pluralistický model, 
heterolokalismus, prostorová asimilace, teorie
„segmented assimilation“ apod.)

� Modely založené na psychologických aspektech

(tzv. čtyři akulturační strategie, viz Berry 1992)



�� PrvnPrvníí systematicksystematickéé vysvvysvěětlentleníí konceptu asimilace konceptu asimilace 
pochpocháázzíí od M .M. od M .M. GordonaGordona, a to v, a to v ččasto asto 
citovancitovanéém dm dííle le „„AssimilationAssimilation in in AmericanAmerican LifeLife““
(1964)(1964)

�� GordonGordon stanovil tstanovil třři idei ideáálnlníí typy asimilace: typy asimilace: 
„„jednostrannoujednostrannou““ ((angloanglo--conformityconformity), ), „„vzvzáájemnoujemnou““
(tak(takéé pod npod náázvem zvem „„meltingmelting potpot““) a tzv. ) a tzv. „„kulturnkulturníí
pluralismuspluralismus““ a pa přřííklady formuloval na zklady formuloval na záákladkladěě
zkuzkuššenostenostíí z americkz americkéé spolespoleččnosti. nosti. 

�� vvíícestupcestupňňový model asimilace (ový model asimilace (GordonGordon 1964, 1964, 
MintzelMintzel 1999, Alba1999, Alba--NeeNee 1999). V1999). V rráámci tohoto mci tohoto 
modelu pak vytvomodelu pak vytvořřil koncept tzv. il koncept tzv. „„ethclassethclass““. . 



ucelenuceleněějjšíší teorie etnickteorie etnickéé asimilaceasimilace

�� T. T. ShibutaniShibutani a K. a K. KwanKwan::„„EthnicEthnic
StratificationStratification““ (1965 in Alba (1965 in Alba –– NeeNee
1999) 1999) –– zamzaměřěřili se na vysvili se na vysvěětlentleníí
dynamiky etnickdynamiky etnickéého rozloho rozložženeníí na nana našíší
planetplanetěě -- motorem zmmotorem změěn vedoucn vedoucíím m 
kk momožžnnéé asimilaci se tak masimilaci se tak můžůže ste stáát t 
socisociáálnlníí mobilita zpmobilita způůsobensobenáá zmzměěnou nou 
pozice vpozice v rráámci existujmci existujííccíího ho 
zamzaměěstnstnáánníí nebo celkovou zmnebo celkovou změěnou nou 
pozice na trhu prpozice na trhu prááce.  ce.  



„„StratStrat--line line assimilationassimilation““ modelmodel

�� Na poNa poččáátku 70. let vkltku 70. let vkláádajdajíí GansGans a a 
SandbergSandberg (in Alba(in Alba--NeeNee 1999) 1999) 
dynamiku do dynamiku do GordonovaGordonova statickstatickéého ho 
pojetpojetíí asimilace.Model je zaloasimilace.Model je založžen na en na 
mymyššlence, lence, žže nejenom e nejenom ččas, ale as, ale 
vv nněěm pm přředevedevšíším stm střřííddáánníí generacgeneracíí
jsou hybným motorem etnických jsou hybným motorem etnických 
zmzměěn. n. 



Modely zaloModely založženenéé na socioekonomických na socioekonomických 

aspektechaspektech

�� AsimilaAsimilaččnníí modelmodel vychvycháázzíí zz ChicagskChicagskéé
šškoly a zkoly a z GordonovyGordonovy asimilaasimilaččnníí teorie teorie 

�� zzáákladnkladníí principy tohoto modelu: 1) principy tohoto modelu: 1) 
ssíídelndelníí mobilita je výsledkem mobilita je výsledkem 
akulturaceakulturace a socia sociáálnlníí mobility mobility 
jednotlivcjednotlivcůů, 2) s, 2) síídelndelníí mobilita je mobilita je 
daldalšíším postupným krokem m postupným krokem 
kk asimilaci (napasimilaci (napřř. struktur. strukturáálnlníí) ) 



Pluralistický modelPluralistický model

�� Na mNa míísto splynutsto splynutíí do jedndo jednéé sociokulturnsociokulturníí
spolespoleččnosti se prosazovala vize nosti se prosazovala vize 
samostatnsamostatněě ppůůsobsobííccíích etnických komunit, ch etnických komunit, 
kterkteréé se podse podíílejlejíí spolespoleččnněě na organizaci na organizaci 
spolespoleččnosti, ekonomiky a stnosti, ekonomiky a stáátu, ptu, přřiiččememžž si si 
zachovzachováávajvajíí vlastnvlastníí kulturnkulturníí identitu. identitu. 
ZZ geografickgeografickéého hlediska vho hlediska vššak pluralismus ak pluralismus 
vede kvede k malmaléé mobilitmobilitěě obyvatelstva a obyvatelstva a 
kk momožžnnéé výraznvýrazněějjšíší ssíídelndelníí segregaci segregaci 
komunit.komunit.



HeterolokalismusHeterolokalismus

�� etnicketnickáá komunita mkomunita můžůže existovat i e existovat i 
bez významnbez významnéého seskupovho seskupováánníí (co(cožž je je 
mimochodem vmimochodem v úúplnplnéém rozporu m rozporu 
ss ppůůvodnvodníím asimilam asimilaččnníím konceptem, m konceptem, 
tzn. tzn. žže e ččlenovlenovéé ururččitých skupin jsou itých skupin jsou 
rozptýleni po mrozptýleni po měěststěě, metropolitn, metropolitníím m 
úúzemzemíí anebo v jiných, vzdanebo v jiných, vzdáálenleněějjšíších ch 
regionech (regionech (VelikonjaVelikonja 1993 in 1993 in 
ZelinskyZelinsky--Lee 1998). Lee 1998). 



HeterolokalismusHeterolokalismus je charakterizovje charakterizováán n 

nnáásledujsledujííccíími typickými znakymi typickými znaky::

�� heterolokalismusheterolokalismus je fenomje fenoméén poslednn posledníího desetiletho desetiletíí, , 
zpzpůůsobený zmsobený změěnou socioekonomických a technologických nou socioekonomických a technologických 
podmpodmíínek;nek;

�� vv ccíílovlovéé zemi dochzemi docháázzíí kk bezprostbezprostřřednedníímu prostorovmu prostorovéému mu 
rozptýlenrozptýleníí imigrantimigrantůů;  ;  

�� bydlenbydleníí a pracovia pracoviššttěě jsou obvykle od sebe znajsou obvykle od sebe značčnněě vzdvzdáálenlenéé, , 
stejnstejněě tak je tomu i vtak je tomu i v ppřříípadpaděě oddodděělenlenéého bydlenho bydleníí od od 
velkých nvelkých náákupnkupníích center a mch center a mííst spolest společčnnéého kulturnho kulturníího ho 
vyvyžžititíí;;

�� i pi přřes es ččasto znaasto značčnou prostorovou vzdnou prostorovou vzdáálenost mezi lenost mezi ččleny leny 
dandanéého etnika, dochho etnika, docháázzíí mezi nimi kmezi nimi k udrudržžovováánníí intenzivnintenzivníích ch 
vztahvztahůů, a to pomoc, a to pomocíí telefonu, osobntelefonu, osobníích nch náávvššttěěv atd., a to v atd., a to 
na na úúrovni metropole, regionu, strovni metropole, regionu, stáátu, ale i vtu, ale i v mezinmezináárodnrodníím m 
mměřěříítku.tku.



Model  Model  „„ethnoburbsethnoburbs““ (p(přředmedměěstskstskéé

etnicketnickéé ososíídlendleníí))

�� EthnoburbEthnoburb -- ppřředmedměěstskstskéé etnicketnickéé seskupenseskupeníí obytných a obytných a 
obchodnobchodníích blokch blokůů (ve velkých metropolitn(ve velkých metropolitníích oblastech), kde jsou ch oblastech), kde jsou 
ppřříítomny tomny multietnickmultietnickéé komunity. Jedna zkomunity. Jedna z nich pnich přřitom hraje itom hraje 
dominantndominantníí roli, i kdyroli, i kdyžž nemusnemusíí nutnnutněě být vbýt věěttššinovinováá. . 

�� Charakter tohoto typu osCharakter tohoto typu osíídlendleníí se vse v nněěkterých smkterých směěrech shoduje rech shoduje 
ss etnickými enkletnickými enkláávami a v jiných zase svami a v jiných zase s ppřříímměěstskou oblaststskou oblastíí, bez , bez 
specifickspecifickéé etnicketnickéé identity.  identity.  

�� TypickTypickéé znaky znaky „„ethnoburbethnoburb““: 1) koexistence s: 1) koexistence s traditradiččnníími etnickými mi etnickými 
enklenkláávami vami čči ghetty vi ghetty v centrcentráálnlníích ch ččáástech mstech měěst, 2) pst, 2) přříítomnost tomnost 
nových i nových i „„ddřříívvěějjšíšíchch““ imigrantimigrantůů, 3) vlastn, 3) vlastníí vnitvnitřřnníí socioekonomicksocioekonomickáá
struktura, kterstruktura, kteráá je souje souččááststíí jak njak náárodnrodníího, tak i mezinho, tak i mezináárodnrodníího ho 
trhu prtrhu prááce, 4) otevce, 4) otevřřený systený systéém výmm výměěny informacny informacíí, obchodn, obchodníích a ch a 
socisociáálnlníích aktivit sch aktivit s majoritnmajoritníí spolespoleččnostnostíí. . 

�� Na rozdNa rozdííl od ghett nebo klasických etnických enkll od ghett nebo klasických etnických enklááv majv majíí
„„ethnoburbsethnoburbs““: 1) ni: 1) nižžšíší hustotu zalidnhustotu zalidněěnníí ddííky vky věěttšíší ploplošše, kde e, kde 
navnavííc hranice nejsou pc hranice nejsou přřesnesněě ururččeny, 2) nejsou výsledkem neny, 2) nejsou výsledkem náásilnsilnéé
segregace, 3) jsou ekonomicky výkonnsegregace, 3) jsou ekonomicky výkonnéé, 4) jsou v, 4) jsou vííce ce 
socioekonomicky rozvrstveny z hlediska obyvatelstva, vsocioekonomicky rozvrstveny z hlediska obyvatelstva, vččetnetněě jeho jeho 
zamzaměěstnaneckstnaneckéé struktury. struktury. 



Teorie etnickTeorie etnickéé ssíídelndelníí segregacesegregace

�� GeografickGeografickéé pojetpojetíí (s explicitn(s explicitněě vyjvyjááddřřeným deným důůrazem na prostorovrazem na prostorovéé struktury) struktury) 
vklvkláádajdajíí do studia adaptace minorit pdo studia adaptace minorit přředstaviteledstaviteléé teoriteoriíí prostorovprostorovéé asimilace. asimilace. Mezi Mezi 
nejvýznamnnejvýznamněějjšíší patpatřříí MasseyMassey (nap(napřř. 1985), který p. 1985), který přři formulovi formulováánníí teorie teorie etnicketnickéé
ssíídelndelníí segregacesegregace vychvycháázzíí opopěět zt z jijižž zmizmiňňovanovanéé ChicagskChicagskéé šškoly a opkoly a opíírráá se o se o 
ststěžěžejnejníí ParkovuParkovu tezi, tezi, žže prostorove prostorovéé vztahy odrvztahy odráážžejejíí socisociáálnlníí vztahy ve spolevztahy ve společčnosti. nosti. 
SociSociáálnlníí a sa síídelndelníí diferenciace je pdiferenciace je přřitom zitom záávislvisláá na ekonomickna ekonomickéém rm růůstu spolestu společčnosti, a nosti, a 
to zejmto zejmééna na socioekonomickna na socioekonomickéém statusu, rodinnm statusu, rodinnéé struktustruktuřře a etnicke a etnickéém pm půůvodu. vodu. 
ZatZatíímco automco autořři  i  „„ekologických teoriekologických teorií“í“[1][1] ssíídelndelníí struktury se spstruktury se spíšíše zame zaměřěřujujíí na na 
strukturstrukturáálnlníí faktory spolefaktory společčnosti, nosti, MasseyMassey se vse vííce zabývce zabýváá prvky ovlivprvky ovlivňňujujííccíími etnickou mi etnickou 
segregaci (taksegregaci (takéé napnapřř. . BerryBerry 1992). Na z1992). Na záákladkladěě pojmpojmůů koncentrace a disperzekoncentrace a disperze[2][2] pak pak 
specifikuje dva ekologickspecifikuje dva ekologickéé procesy, kterprocesy, kteréé etnickou segregaci ovlivetnickou segregaci ovlivňňujujíí: tzv. s: tzv. síídelndelníí
posloupnost a prostorovposloupnost a prostorováá asimilace.asimilace.

��

[1][1] TzvTzv. . ekologickekologickéé teorieteorie ((zejmzejméénana spjatspjatáá s s faktorovoufaktorovou ekologiekologiíí) ) taktakéé vysvvysvěětlujtlujíí
vytvvytváářřeneníí mměěstskstskéé ssíídelndelníí strukturystruktury. . ZamZaměřěřujujíí se se nana analýzuanalýzu strukturstrukturáálnlnííchch aspektaspektůů
spolespoleččnostinosti, , jakojako je je napnapřř. . socisociáálnlníí, , rodinnýrodinný a a etnickýetnický status (status (napnapřř. . Berry Berry ––Kasarda Kasarda 
1977 in Massey 1985). Spole1977 in Massey 1985). Společčenskenskéé postavenpostaveníí je v tje v těěchto pchto přříístupech odvozeno od stupech odvozeno od 
socisociáálnlníí a sa síídelndelníí diferenciace. diferenciace. 

�� [2][2] Koncentrace etnických skupin je svKoncentrace etnických skupin je sváázzáána s prostorovou diferenciacna s prostorovou diferenciacíí mměěstskstskéé
ekonomiky a dekonomiky a dáále je podmle je podmíínněěna povahou samotných imigrantna povahou samotných imigrantůů. Disperze je . Disperze je řříízena zena 
socioekonomickou mobilitou a akulturacsocioekonomickou mobilitou a akulturacíí imigrantimigrantůů, a to v z, a to v záávislosti na vislosti na 
nerovnomnerovnoměěrnrnéém rozmm rozmííststěěnníí zdrojzdrojůů a pa přřííleležžitostitostíí v prostoru.v prostoru.



SegmentedSegmented assimilationassimilation

�� Teorie Teorie „„segmentedsegmented assimilationassimilation““ nabnabíízzíí lléépe porozumpe porozuměět sout souččasnasnéému mu 
procesu zaprocesu začčleleňňovováánníí druhdruhéé generace imigrantgenerace imigrantůů do majoritndo majoritníí spolespoleččnosti, nosti, 
neboneboťť ddřřííve byl tento proces spojovve byl tento proces spojováán pouze sn pouze s tehdejtehdejšíší realitrealitěě
odpovodpovíídajdajííccíím m „„jednoduchýmjednoduchým““ procesem asimilace (tzv. procesem asimilace (tzv. straightstraight--line line 
pohybem). pohybem). 

�� Významný podVýznamný podííl na cell na celéém procesu adaptace dnes majm procesu adaptace dnes majíí sociokulturnsociokulturníí a a 
strukturstrukturáálnlníí faktory. Pfaktory. Přředpokledpoklááddáá se, se, žže výsledky adaptae výsledky adaptaččnníího procesu ho procesu 
mohou být odlimohou být odliššnnéé vv zzáávislosti na zdrojvislosti na zdrojíích, kterými disponuje rodina ch, kterými disponuje rodina čči i 
komunita a takkomunita a takéé na tna třřech vnech vněějjšíších faktorech, tj. barva pleti (rasovch faktorech, tj. barva pleti (rasovéé
znaky), geografickznaky), geografickáá poloha a zmpoloha a změěny ve struktuny ve struktuřře pracovne pracovníího trhu (ho trhu (PortesPortes--
RumboutRumbout 1996). Teorie p1996). Teorie přřipouipouššttíí skuteskuteččnost, nost, žže dnee dneššnníí imigranti jsou imigranti jsou 
pohlcovpohlcovááni rozdni rozdíílnými lnými ččáástmi (typy) americkstmi (typy) americkéé spolespoleččnosti, ponosti, poččíínaje naje 
bohatou stbohatou střřednedníí ttřříídou bydldou bydlííccíí na pna přředmedměěststíí (tedy v(tedy v souladu ssouladu s klasickým klasickým 
modelem asimilace) a konmodelem asimilace) a končče chudými ghetty ve chudými ghetty v centru mcentru měěst (tedy st (tedy 
nenaplnnenaplněěnníí klasickklasickéého asimilaho asimilaččnníího modelu). Znamenho modelu). Znamenáá to, to, žže výsledkem e výsledkem 
adaptaadaptaččnníího procesu mho procesu můžůže být vylepe být vylepššeneníí si svsi svéého spoleho společčenskenskéého ho 
postavenpostaveníí, ale i opak, jeho výrazn, ale i opak, jeho výraznéé zhorzhorššeneníí. . „„SegmentedSegmented assimilationassimilation
modelmodel““ vvššak pak přřipouipouššttíí jeješšttěě ttřřetetíí momožžnost vývoje (nost vývoje (ZhouZhou 1997) po 1997) po 
adaptaadaptaččnníí trajektorii, a to po cesttrajektorii, a to po cestěě úúspspěěššnnéé „„skupinovskupinové“é“ socisociáálnlníí a a 
ekonomickekonomickéé, nikoliv v, nikoliv vššak geografickak geografickéé, mobility jednoho etnika (viz nap, mobility jednoho etnika (viz napřř. . 
situace situace ččíínsknskéé nebo nebo žžidovskidovskéé komunity vkomunity v oblasti Los oblasti Los AngelesAngeles). ). 



TransnacionalismusTransnacionalismus
�� komunita cirkulujkomunita cirkulujííccíích migrantch migrantůů, kte, kteřříí specifickým zpspecifickým způůsobem spojujsobem spojujíí vyspvyspěělou clou cíílovou lovou 

zemi svzemi svéé migrace smigrace s jejich mjejich méénněě vyspvyspěělou matelou mateřřskou zemskou zemíí ppůůvodu (vodu (PortesPortes--GuarnizoGuarnizo--
LandoltLandolt 1999)1999)..

�� ZatZatíímco se dmco se dřřííve vve věěnovala vnovala věěttšíší pozornost samotným migrapozornost samotným migraččnníím pohybm pohybůům (viz napm (viz napřř. . 
„„SS““ kkřřivka), vivka), v ppřříípadpaděě transnacionalizacetransnacionalizace se klade vse klade věěttšíší ddůůraz na souvisejraz na souvisejííccíí socisociáálnlníí
procesyprocesy-- dochdocháázzíí kk nnáárrůůstu migrantstu migrantůů žžijijííccíích ch „„dvojdvojíí žživotivot““: nap: napřř. mluv. mluvíí dvdvěěma jazyky, ma jazyky, 
majmajíí dva domovy dva domovy –– jak vjak v mmííststěě zdroje tak czdroje tak cííle migrace, pravidelnle migrace, pravidelněě ppřřekraekraččujujíí hranice hranice 
apodapod

Aktivity takovýchto migrantAktivity takovýchto migrantůů jsou povahou jsou povahou transnaciontransnacionáálnlníí v oblastech: ekonomickv oblastech: ekonomickéé
(permanentn(permanentníí pracovnpracovníí migrace na vmigrace na věěttšíší vzdvzdáálenosti, lenosti, „„malmalé“é“ podnikatelskpodnikatelskéé aktivity aktivity 
reemigrantreemigrantůů, , multinmultináárodnrodníí investice do zeminvestice do zemíí „„ttřřetetíího svho svěětata““ apod.), apod.), sociosocio--kulturnkulturníí
(kulturn(kulturníí veveččery organizovanery organizovanéé ambasambasáádou vdou v zahranizahraniččíí, folklorn, folklorníí festivaly vfestivaly v imigraimigraččnníích ch 
centrech, profesioncentrech, profesionáálnlníí i amati amatéérský sport, mezinrský sport, mezináárodnrodníí výstavy nvýstavy náárodnrodníích umch uměěnníí aj.) aj.) 
a politicka politickéé ((úúččast migrantast migrantůů vv politických kampanpolitických kampaníích vch v zemzemíích pch půůvodu, dvojvodu, dvojíí obobččanstvanstvíí
garantovangarantovanéé vlvláádou zemdou zeměě ppůůvodu (vodu (PortesPortes 1999). Historickým p1999). Historickým přřííkladem kladem transntransnáárodnrodníí
komunity jsou diaspory, kterkomunity jsou diaspory, kteréé udrudržžujujíí silnsilnéé kontakty se zemkontakty se zemíí ppůůvodu. vodu. 

�� TransnacionalizmusTransnacionalizmus oslabuje adaptaoslabuje adaptaččnníí procesy, neboprocesy, neboťť nedochnedocháázzíí kk úúplnplnéému mu 
ppřřerueruššeneníí ekonomických, ekonomických, sociosocio--kulturnkulturníích a politických svazkch a politických svazkůů se zemse zemíí ppůůvodu. vodu. 
Naopak imigranti jsou stNaopak imigranti jsou stáále vle v kontaktu se svými znkontaktu se svými znáámými a pmými a přřííbuznými. Je tudbuznými. Je tudíížž
momožžnnéé sledovat alternativnsledovat alternativníí vývoje vývoje transntransnáárodnrodnííchch komunit: a) komunit: a) úúspspěěššnníí podnikatelpodnikateléé i i 
jejich djejich děěti se vracejti se vracejíí do zemdo zeměě ppůůvodu, b) rodivodu, b) rodičče i de i děěti se plnti se plněě asimilujasimilujíí vv novnovéé zemzemíí
ppřřististěěhovhováánníí, c) rodi, c) rodičče ze zůůststáávajvajíí vv transnacionalizatransnacionalizaččnníí sfsfééřře a jejich de a jejich děěti se jiti se jižž
asimilujasimilujíí, d) rodi, d) rodičče i de i děěti zti zůůststáávajvajíí vv transnacionalizatransnacionalizaččnníí sfsfééřře (e (PortesPortes --GuarnizoGuarnizo--
LandoltLandolt 1999). 1999). 



4.2 Psychologick4.2 Psychologickéé aspektyaspekty

�� BerryBerry (1992) d(1992) dáále charakterizuje tzv. le charakterizuje tzv. akulturaakulturaččnníí strategii, tj. strategii, tj. ččtytyřři i 
momožžnosti, jakých mnosti, jakých můžůže imigrant dose imigrant dosááhnout vhnout v prprůůbběěhu hu akulturaceakulturace. Sch. Schééma ma 
1 n1 náázornzorněě ppřřibliibližžuje ruje růůznznéé kombinace odpovkombinace odpověěddíí, zalo, založžených na ených na 
ppřředpokladu, zda jednotlivec chce edpokladu, zda jednotlivec chce čči nechce si udri nechce si udržžet svet sváá specifika a zda specifika a zda 
chce chce čči nechce spolupracovat se zi nechce spolupracovat se záástupci jiných skupin. Výsledkem jsou stupci jiných skupin. Výsledkem jsou 
nnáásledujsledujííccíí varianty: varianty: 

1) Asimilace je 1) Asimilace je absorbceabsorbce minoritnminoritníí skupiny do dominantnskupiny do dominantníí, majoritn, majoritníí
spolespoleččnosti nebo slounosti nebo slouččeneníí vvííce skupin a zformovce skupin a zformováánníí „„kvalitativnkvalitativněě““ novnovéé
spolespoleččnosti (tzv. nosti (tzv. meltingmelting potpot““ koncept). koncept). 

2) Integrace znamen2) Integrace znamenáá, , žže si etnicke si etnickáá skupina udrskupina udržžíí ururččitou kulturnitou kulturníí identitu a identitu a 
sousouččasnasněě se zase začčlenleníí do skupiny dominantndo skupiny dominantníí, se, se kterou významnkterou významněě
spolupracuje.  spolupracuje.  

3) U segregace/separace nejsou podstatn3) U segregace/separace nejsou podstatnéé vztahy mezi dominantnvztahy mezi dominantníí
spolespoleččnostnostíí a minoritou, minorita si a minoritou, minorita si žžije vije víícemceméénněě svým vlastnsvým vlastníím m žživotem ivotem 
vv izolaci, udrizolaci, udržžuje si svou etnickou identitu a tradice. (Vyuje si svou etnickou identitu a tradice. (Vyččlenleněěnníí zz majoritnmajoritníí
spolespoleččnosti zpnosti způůsobensobenéé samotnou minoritou se obvykle nazývsamotnou minoritou se obvykle nazýváá separace, separace, 
naopak vyvolannaopak vyvolanéé tlakem majority se nazývtlakem majority se nazýváá segregace segregace –– BerryBerry 1992). 1992). 

4) 4) MarginalizaceMarginalizace (izolovanost i nezachov(izolovanost i nezachováánníí si svsi svéé identity) je identity) je 
charakterizovcharakterizováána na „„vzepvzepřřeneníím sem se““ majoritnmajoritníí spolespoleččnosti, objevujnosti, objevujíí se pocity se pocity 
odcizenodcizeníí, ztr, ztrááta vlastnta vlastníí identity a identity a akulturaakulturaččnníí stres. stres. 


