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 Srovnávání patří odjakživa mezi oblíbenou lidskou činnost, nemůže tedy 

chybět ani v rámci našeho projektu. Jaké postavení mají migranti u nás a jaké 

ve Francii? Jaké jsou rozdíly v jejich chápání, podpoře a integraci? Jaké 

menšiny jsou nejhojněji zastoupené? A jak hluboko sahá chápání této 

problematiky do historie? Pojďme se tedy nad těmito otázkami společně 

zamyslet. 

Francie jakožto přímořský stát se v důsledku své geografické otevřenosti 

musela vždy potýkat s daleko větším množstvím přistěhovalců. Francie je po 

celou dobu své existence místem velkého mísení různých kultur. Možná i tento 

fakt přispěl k tomu, že Francie vždy patřila ke státům s bohatou a rozmanitou 

kulturou a byla domovem pro mnoho známých a geniálních umělců. 

Češi  čas od času  bojují s předsudky. Je to dáno naší o něco 

uzavřenější povahou. V minulosti  zde lidé byli zvyklí žít spíše místním děním, až 

v posledních letech se začíná naše mysl pozvolna otevírat nově příchozím 

podnětům ze zahraničí. Pomalu začíná mizet náš typický rys : „Češi sobě“. 

Jelikož je Francie daleko větším státem než Česká republika (a to 

rozlohou i počtem obyvatel), najdeme zde větší zastoupení menšin, což 

migrantům výrazně pomáhá udržet si své zvyky a tradice. Tato skutečnost je 

důležitá i v mísení kultur, kdy kultura příchozí značně ovlivňuje kulturu domácí. 

Obě strany  se tak mohou navzájem obohacovat. 

Rozdíly jsou také ve složení migrantů. Zatímco do České republiky 

přicházejí nejčastěji lidé z méně ekonomicky vyspělých států na východ od 

našich hranic, např. Z Ukrajiny, Vietnamu či Bulharska, ve Francii je větší 

zastoupení černošského obyvatelstva původem z Afriky. 

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že určité rozdíly zde byly a stále budou, 

ať už v důsledku odlišného historického vývoje, či odlišné mentality obou 

národů. Vše souvisí se vším, a tak lze jen těžko odhadovat, jak se situace bude 

nadále vyvýjet.  Vždy však záleží na osobním přístupu a otevřenosti každého 

z nás. Nemůžeme změnit svět, můžeme však změnit sami sebe. 

 

 


