
Demografické chování vietnamské populace v České republice 

Abstrakt 

Vietnamci žijí na území Česka již mnoho let a v současnosti zde běžně potkáváme jejich 

několikáté generace. Vedle Ukrajinců a Slováků tvoří třetí nejpočetnější skupinu cizinců v Česku. 

Přestože jsou dnes Vietnamci nedílnou a běžnou součástí obyvatelstva Česka, dosud jim nebyla 

věnována příliš velká demografická pozornost vycházející z celostátních datových zdrojů. 

Předložená diplomová práce se soustřeďuje právě na demografické otázky vietnamské menšiny. 

V práci jsou diskutovány demografické rozdíly mezi českým a vietnamským obyvatelstvem 

žijícím v Česku. Práce nabízí vybrané demografické charakteristiky, jejichž prostřednictvím jsou 

analyzovány demografické disparity mezi oběma částmi populace. Teoretická část práce je 

v úvodu věnována nejprve samotné legislativní problematice termínů, mezi něž patří státní 

občanství, národnost a mateřský jazyk, neboť je zde velice důležité správné pochopení 

a rozlišování zmíněných pojmů, především pak pro analytickou část práce. Jednotlivé termíny 

jsou v úvodu vždy definovány a patřičně popsány, čímž jsou mezi nimi nastíněny rozdíly 

a vysvětleny významy. Větší pozornost je soustředěna na institut státní občanství, neboť 

analytická část práce vychází především z tohoto termínu. V teoretické části práce je dále 

věnována pozornost historickým okolnostem vietnamského národa, kulturním aspektům, 

sociálním systémům a vietnamským hodnotám tradiční vietnamské rodiny. Důležitou kapitolu 

rovněž tvoří okolnosti vietnamské imigrace do Česka, včetně počátků diplomatických styků mezi 

Českem a Vietnamem, respektive mezi tehdejším Československou republikou a Vietnamskou 

demokratickou republikou v době komunistické vlády. Jednotlivé podkapitoly týkající 

se vietnamské imigrace na území Česka (Československa) jsou strategicky rozděleny na období 

před a po sametové revoluci v roce 1989, neboť v každém období probíhaly imigrace Vietnamců 

z jiných důvodů. Tato teoretická východiska práce jsou důležitá především pro pochopení 

okolností vietnamské populace, ale i pro celkový kontext práce, především pak tedy pro druhou 

praktickou část práce. Analytická část práce je tvořena vybranými deskriptivními 

demografickými charakteristikami, kde je tematicky srovnávána česká a vietnamská část 

obyvatelstva Česka na základě deklarovaného státního občanství při sčítání. V následujících 

kapitolách práce jsou vždy podrobněji rozebrány tematické analýzy českého a vietnamského 

obyvatelstva v Česku. Poslední kapitola je věnována souhrnu a interpretaci zjištěných výsledků 

z praktické části práce, včetně vlastního zhodnocení rozdílů mezi vietnamskou a českou částí 

populace Česka.  
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