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Na dotaz "Pracoval jste již v zahraničí?" odpověděla kladně jen 4,4 %
respondentů ve věku od 18 let (N=42). Poslední pracovní pobyt byl podle
vyjádření asi pětiny z nich organizován v rámci mezistátní dohody. Ostatní jej
pak charakterizovali jako denní nebo týdenní dojíždění za prací nebo sezónní
zaměstnání v trvání nejvýše tří měsíců v roce, respektive organizované jiným
způsobem.2 Další výpovědi respondentů týkající se zemí, v nichž pracovali, a
doby pracovního pobytu, není možno vzhledem k jejich nízkému počtu statisticky
spolehlivě analyzovat.

Poměrně rozšířené jsou zprostředkované informace respondentů o práci v cizině
(35 %). Asi čtvrtina uvedla, že tam v současnosti pracuje někdo z jejich známých
(24 %)3  a dalších 11 %, že v  zahraničí pracuje někdo z jejich rodiny4.

Pokud jde o země, v nichž lidé z bližšího či širšího okruhu respondenta pracují,
ukázalo se, že nejčastěji zamířili do Německa (celkově 39 %) - viz tabulka 1.
Dalšími dvěma oblíbenými zeměmi jsou Rakousko (14 %) a USA (14 %). Kolem
deseti procent osob z okruhu respondentů pobývá na práci ve Velké Británii.
Ostatní cílové země byly uváděny podstatně méně často.
                                                          
1 Autor výzkumu RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. je vědeckým pracovníkem výzkumného oddělení
České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR. Výzkum byl podporován projektem GA ĆR č.
205/02/0321 „Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu
práce Česka v kontextu evropské integrace“ ve spolupráci s výzkumnými týmy Západočeské
univerzity v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Ostravské univerzity
v Ostravě.
2 Otázka: „Jak byste charakterizoval váš poslední pracovní poměr v zahraničí? Jako
denní nebo týdenní dojíždění za prací (pendlování), sezónní zaměstnání v trvání nejvýše 3 měsíce
v roce, zahraniční pobyt v rámci mezistátní dohody, jiný způsob?"
3 Otázka: „Pokud jde o Vaše známé, pracuje někdo z nich v zahraničí? Pokud ano, v které zemi?“
Respondent mohl vypovídat až o  třech osobách.
4 Otázka: „Pokud jde o Vaši rodinu, pracuje někdo z ní v zahraničí? Pokud ano, ve které zemi či
zemích?“ Respondent mohl vypovídat až o  třech osobách.
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Tabulka 1: Kde v zahraničí pracují známí a členové rodiny respondenta (v %)

z rodiny
(n=148)

ze známých
(n=390)

celkově
n=(538)

V Německu 31 42 39
V Rakousku 15 13 14
V USA 13 14 14
Ve Velké Británii 11 10 10
V Itálii 4 4 4
Na Slovensku 5 3 4
V jiných zemích 21 14 15
Celkem 100 100 100


